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On kulunut vuosikym men 
Nokian vesikriisistä. 
Koko Suomi havahtui 
siihen, että puhdas 

hanavesi ei olekaan itsestään selvä 
asia. Akuutin kriisin laannuttua 
vaadittiin toimenpiteitä, eikä täysin 
aiheetta: Kriisiviestintä, riskienhal-
linta ja häiriötilanteisiin varautu-
minen kuntoon! Sen jälkeen onkin 
erilaisia työryhmiä istunut, on 
laadittu ja julkaistu useita teemoihin 
liittyviä oppaita ja ohjeita. Lainsää-
däntöön on tullut omat pykälänsä 
vesihuollon varautumisesta häiriö-
tilanteisiin. Samaan aikaan keskus-
tellaan vesihuollon saneerausve-
lasta ja laitosten liian suuresta luku-
määrästä ja liian pienestä koosta. 
Nämäkin ovat vahvasti riskienhallin-
taan ja toimintavarmuuteen liittyviä 
teemoja. Onko julkisella keskuste-
lulla ollut vaikutusta, ovatko riskit 
nyt paremmin hallinnassa kuin 
vuosikymmen sitten?

Vuosikymmenessä on tapahtunut 
useita askeleita parempaan suun-
taan varautumisen ja riskienhal-
linnan näkökulmasta. On tullut käyt-
töön uusia kanavia kriisiviestintään, 
verkoston hallintaan on kehitetty 
parempia työkaluja ja olemme saaneet 
työkalut WSP:n ja SSP:n laatimiseen, 
muutamia esimerkkejä mainitakseni. 
Myös laitosten riskitietoisuus on 
merkittävästi lisääntynyt, mutta silti 
monen ison haasteen edessä olemme 
vasta alkumetreillä. Tämän teema-
numeron artikkeleissa pyritään lisää-
mään tietoisuutta käsittelemällä ajan-

kohtaisia verkoston riskienhallintaan 
liittyviä teemoja sekä tunnistamisen 
että hallinnan näkökulmasta. Kaikki 
riskit eivät ole samanarvoisia, mutta 
vielä tunnistamaton riski saattaa olla 
se merkittävin.

Vesihuollon operatiivinen toiminta 
on merkittävältä osin riskienhal-
lintaa: Mahdollisten häiriötilan-
teiden ennaltaehkäisyä ja niiden 
sattuessa vaikutusten minimointia 
ja tilanteen mahdollisimman 
pikaista palauttamista normaaliksi. 
Vesihuoltolaitosten perustehtäviin 
tuleekin kuulua jatkuva ja johdettu 
riskienhallintaprosessi osana sen 
normaalia, jokapäiväistä toimintaa. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 
riskejä arvioidaan säännöllisesti, poik-
keamia analysoidaan, hallintakeinoja 
toimeenpannaan suunnitellusti ja 
toiminta erilaisissa vesihuollon häiri-
ötilanteissa on ohjeistettua ja harjoi-
teltua. Laitoksella tulee olla tähän 
riittävät resurssit, sekä henkilöstön 
määrän ja osaamisen, että talouden 
osalta. Lähtökohtana on toiminnan 
jatkuva parantaminen.

Operatiivisen riskienhallinnan 
kannalta jakeluverkosto on haastava 
kohde. Haasteina ovat mm. toimin-
taympäristö, rajapinnat laitoksen 
ja kuluttajien välillä sekä verkoston 
online-tilannekuvan hahmottaminen 
erityisesti laadun osalta. Tämän 
vuoksi verkoston riskienhallinnassa 
tulee korostaa erityisesti riskien 
tunnistamista ja ennaltaehkäisyä 
sekä nopeaa reagointia havaittuihin 
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tai epäiltyihin poikkeamiin. Tämä edellyttää mm. teknisiä 
ja toiminnallisia keinoja ehkäistä riskien toteutumista, 
nykyistä kehittyneempiä tilannekuvatyökaluja äkillisten 
häiriötilanteiden hallintaan ja tehokkaita yhteistoiminta-
malleja tilanteen nopeaan korjaamiseen.

Laitoskoon kasvaessa resurssit kokonaisvaltaisempaan 
riskienhallintaan yleisesti ottaen paranevat. Pienillä laitok-
silla on usein haasteita vastata nykyiseen riskienhallinnan 
vaatimustasoon. Todennäköisyys erilaisille häiriötilanteille 
voi pienillä laitoksilla olla moninkertainen suurempiin 
verrattuna juuri puutteellisen riskienhallinnan vuoksi. 
Onneksi niiden ongelmatilanteiden yhteiskunnallinen 
vaikuttavuus on yleensä pieni.

Lääkkeeksi vesihuollon toimintavarmuuden paranta-
miseksi on esitetty laitoskoon kasvattamista. Ongelman 
ratkaisuun on otettu siis hyvinkin holistinen lähesty-
mistapa. Täysin ongelmatonta tämä ei kuitenkaan ole. 
Jos enintään siedettävällä toiminnallisella tasolla olevia 
laitoksia laitetaan hallinnollisesti yhteen, niin tuskin 
kokonaisuuden taso paranee yhdistämisen jälkeen. 
Riskit saattavat osin jopa kasvaa vaikuttavuuden näkö-

kulmasta. Jos riittävä osaaminen puuttuu ennen yhdis-
tymistä, niin osaamisvaje vain kasvaa toiminnan laaje-
tessa ja muuttuessa vaativammaksi. Jos taas suurempaan, 
hyvällä toiminnallisella tasolla olevaan laitokseen liitetään 
useita pieniä laitoksia, käy helposti niin, että liitettävien 
laitosten toiminnalliset puutteet paikkautuvat suuremman 
laitoksen kustannuksella. Tämä saattaa vaikuttaa heiken-
tävästi laitoksen operatiiviseen toimintakykyyn ainakin 
väliaikaisesti.

Vaikka muutoksissa on riskinsä, niin vesihuollon keskit-
täminen nykyistä suurempiin kokonaisuuksiin on tavoi-
teltava asia. Se takaa pitkällä aikavälillä tehokkaan, turval-
lisen ja toimintavarman vesihuollon. Edellyttäen, että 
muutos on hyvin suunniteltu ja johdettu sekä muutok-
seen liittyvät riskit arvioitu ja hallinnassa. Tuleva vuosi-
kymmen on varmasti toiminnan vuosikymmen. Meihin 
kohdistuvista odotuksista ja toisaalta myös luottamuksesta 
kykyymme saattaa asiat kuntoon on hyvänä esimerkkinä 
Turvallisuuskomitean lausunto vesihuollon varautumisen 
edistämiseksi. On meistä itsestämme kiinni, olemmeko 
tulevaisuuden muutoksissa muuttajia vai muutettavia. 
Sillä on lopputuloksen kannalta melkoinen merkitys. 
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Vesijohtoverkostotöiden 
hygieniariskien kartoitus 
aloitettiin Helsingin seudun 
vesihuollossa yli 10  vuotta 

sitten, eli jo ennen HSY:n aikaa. Aluksi 
tunnistettiin vesijohtoverkoston eri 
elementteihin ja tavallisimpiin toimin-
nallisiin prosesseihin kohdistuvia riskejä 
ja suunniteltiin niille hallintakeinot. 
Verkostotöiden prosesseina tarkastel-
tiin mm. vuotokorjaukset ja tontti-
johtoliittymien rakentaminen. HSY:n 
aikana vesijohtoverkostotöiden riskien-
hallintaa täydennettiin ja päivitettiin 
useilla uusilla ohjeilla. Nämä uudet 
ohjeet kattoivat seuraavia tilanteita: 
vesijohtojen tulppaus, yleinen hygienia, 
vesijohtojen ja tonttijohtojen huuhtelu, 
saastuneet maat ja asiakasohje veden-
ottamiseen palopostista.

Laadittujen ohjeiden vaikutukset olivat 
selviä, verkostotöihin liittyvät hygienia-
poikkeamat ja asiakasreklamaatiot vähe-
nivät. Esimerkiksi huuhteluohje auttoi 
monia työntekijöitä ymmärtämään 
vuotokorjauksen jälkeisen huuhtelun 
etukäteissuunnittelun ja suunnitelman 
mukaisen toteutuksen tärkeyden. 
Ohjeen käyttöönoton jälkeen vuodon 
korjaamisesta aiheutuneet ruskean 
veden valitukset vähenivät merkittä-
västi. Huuhtelun tärkeyden sisäistä-
mistä varmistettiin vielä ottamalla sen 
raportointi osaksi vuotoraporttia.

Likaantumistapauksia sattui 
ohjeista huolimatta

Riskien kartoituksesta, toimintaoh-
jeista ja koulutuksista huolimatta, vesi-

johtojen likaantumistapaukset eivät 
kuitenkaan loppuneet. HSY:ssä toimii 
osastojen välinen WSP-työryhmä 
(Water Safety Plan eli talousveden 
hygieniasuunnitelma), joka arvioi 
talousveden laatuun liittyviä riskejä 
ja kehittää riskienhallinnan toimen-
piteitä. Talousveden likaantumis- ja 
läheltä piti -tapausten syiden tunnis-
tamiseksi HSY:ssä otettiin käyttöön 
poikkeamaraportit, jotka toimitetaan 
WSP-työryhmän analysoitavaksi ja 
hyväksyttäväksi. Poikkeamaraporttien 
käyttöönoton tavoitteena oli kehittää 
toimintaa turvallisemmaksi, eikä syyl-
listen etsiminen. Raporttien käyt-
töönotto edellytti uuden toiminta-
mallin perehdyttämisen koko vesi-
huollon operatiivisen toiminnan 
esimieskunnalle. 

Aluksi poikkeamaraportteja joudut-
tiin palauttamaan laatijoilleen eli osas-
tolle, jonka vastuualueella poikkeama 
oli tapahtunut. Syynä palautuksiin 
oli, että raportista ei käynyt selvästi 
ilmi poikkeaman perimmäinen syy. 
Poikkeamaraporteissa tulee selvittää 
kaikki poikkeamatilanteessa mukana 
olleet osapuolet, näkemys siitä, mikä 
oli aiheuttanut talousveden laadun 
poikkeaman, miten poikkeama otettiin 
haltuun ja näkemys siitä, miten poik-
keama olisi estetty. Esimerkiksi vuonna 
2016 tapahtui verkostotöissä 10 poik-
keamaa, jotka edellyttivät raportointia 
eli tapaukset aiheuttivat talousveden 
likaantumisen.

Poikkeamaraporttien perusteella 
tunnistettiin erityyppisiä syitä verkos-
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totöistä aiheutuneisiin veden laadun poikkeamiin. 
Useissa raporteissa toistui sama juurisyy vesijohto-
verkoston likaantumisiin: urakoitsija oli huolimatto-
muudellaan rikkonut kaivutöissä sekä vesijohdon että 
viemärin. Alkuun tuli esiin useita tapauksia, joissa 
työmaalla oli rikottu vahingossa vesijohto, joskus jopa 
viemäri samaan aikaan. Urakoitsija oli kiireellä sulkenut 
ja korjannut rikkoutuneen vesijohdon ja ottanut sen 
käyttöön ymmärtämättä, että vesijohtoon päätynyt 
maa-aines oli liannut vesijohdon. Tapauksiin liittyi 
omia urakoitsijoita, ulkopuolisia urakoitsijoita sekä 
omaa henkilökuntaa, ja poikkeamat johtuivat puutteel-
lisista ohjeista sekä vääristä arvioista ja toimenpiteistä. 
Korjaavana toimenpiteenä otettiin käyttöön ehdoton 
ohjeistus, ettei käytössä olevan vesijohtoverkoston vent-
tiileihin saa koskea kukaan muu kuin HSY:n henkilöstö 
(pl. hätäsulkemiset pahoissa rikkotilanteissa). Sisäisten 
ohjeiden lisäksi asia lisättiin urakka-asiakirjoihin ja 
urakoiden aloituskokousasioiksi muiden hygienia-
asioiden yhteyteen. 

Yhdessä tapauksessa laatupoikkeaman syyksi tunnistettiin 
tietokatkos henkilöiden välillä. Vuoron vaihtuessa kriit-
tinen tieto tapahtuneesta ei kulkenut esimieheltä toiselle 
ja tilanteen haltuunotto viivästyi merkittävästi. Tapaus 
käsiteltiin koko esimieskunnan yhteistilaisuudessa, sovit-
tiin uusista toimintatavoista tiedonkulun varmistamiseksi 

vuorojen vaihtuessa ja tapahtumien tarkasta päivittämi-
sestä käytössä olevaan digitaaliseen vikapäiväkirjaan.

Uusi WSP-työkalu käyttöön uusilla käytännöillä 
– haastattelut avainasemassa

HSY vesihuollon vedenpuhdistusosasto otti STM:n uuden 
verkkopohjaisen WSP-työkalun käyttöön vuosina 2016–
2017. Samalla tehtiin päätös, että seuraavassa vaiheessa 
työkalun ottaa käyttöön myös operatiivista työtä tekevä 
verkko-osasto.

Uusi riskinarviointikierros päätettiin tehdä WSP-työkalun 
periaatteiden mukaisesti ja edellisestä kierroksesta 
poiketen vahvemmin omien työntekijöiden näkemyksiä 
ja kokemuksia kuuntelemalla. Ajatuksia ja näkemyksiä 
esiin tuovana keinona käytettiin aiempien likaantumis-
tapausten poikkeamaraportteja, joissa siis oli löydetty 
tapahtuneen juurisyyt ja pohdittu korjaavia toimenpiteitä. 
Projektityöntekijä ja -insinööri toteuttivat verkko-osaston 
tukikohdissa haastattelukierrokset. Kaikissa kolmessa tuki-
kohdassa haastateltiin kaikkien kolmen yksikön, kunnos-
sapidon, kaivutöiden ja tilaustöiden, asentajia keskimäärin 
kolmen henkilön ryhmissä. Tämän jälkeen haastateltiin 
putkimestareita, muita osastoja ja yksiköitä, joiden kanssa 
verkko-osasto tekee yhteistyötä sekä verkko-osaston johto-
ryhmää. Haastattelujen kulku on esitetty kuvassa 1.

Kuva 1. Vesijohtoverkoston WSP-työn toteutus.
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Haastatteluista saatiin valtava määrä, lähes kaksikymmentä 
sivua, kommentteja ja havaintoja. Havainnot olivat sekä 
toiminta- ja työtapoihin että järjestelmiin liittyviä, kuten 
puutteet verkostokartoissa ja tietojärjestelmien toiminnassa.

Esimerkiksi putkiasentajat olivat tuoneet esimiehistään 
haastatteluissa esiin seuraavia kommentteja:

– ”mestarinkin työmaa pitäisi pääasiassa olla kentällä, ei 
toimistossa”

– ”tiedonkulku työnjohdon ja asentajien välillä ei toimi, ei 
kirjata kuka käynyt missäkin, turhaa aikaa ja välikäsiä”

– ”päivystäjät eivät tietoisia mitä työmaalla on tehty 
päivällä, esimiehet eivät juttele riittävästi --> ei ole 
tarpeeksi tietoa poissulkea asioita”.

Esimiehet taas olivat kommentoineet putkiasentajia mm. 
kommentilla ”voisi olla esim. vuoden kokemus joka yksikön 
työstä ennen päivystykseen hyväksymistä”. 

WSP-työryhmä luokitteli haastattelujen havainnot 
kolmeen kokonaisuuteen sekä niiden alaisiin pääotsi-
koihin. Tämä luokittelu oli esitetty kuvassa 2.

Haastattelussa esiin nousseiden vaarojen vieminen STM:n 
WSP-työkaluun arvioitaviksi ja hallintakeinojen määrit-
telyä varten ei ollutkaan yksinkertainen asia, sillä työkalu 
perustuu kokonaisprosessin prosessipisteisiin liittyviin 
vaaroihin. Tästä syystä HSY:ssä päädyttiin rakentamaan 
WSP-työkaluun kuvassa  3 esitetty ”Vesijohtoverkon 
elinkaaren hallinta” -prosessi. Näin kaikki tunnistetut 
vaarat saatiin sisällytettyä WSP-työhön. Riskien arvioin-
tiin ja hallintakeinojen määrittelyyn käytettiin ensim-
mäisessä vaiheessa osaston johtoryhmää sekä eri riskiot-
sikoiden mukaan määriteltyjä esimiehiä/asiantuntijoita. 
Seuraavassa vaiheessa kokonaisuudet esitellään henkilö-
kunnalle ja riskiarviointia korjataan ja hallintakeinoja lisä-
tään heiltä saatujen kommenttien perusteella.

Esisuunnittelu merkittävässä roolissa 
vesijohtoverkoston elinkaaren riskien 
hallinnassa

HSY:ssä päätettiin nostaa vesijohtoverkoston esisuunnit-
telun merkitystä oleellisesti.  Tämä päätös ei perustunut 
tehtyyn riskienarviointiin, mutta nähtiin osaston johto-
ryhmässä elinkaaren kokonaishallinnan osalta tärkeänä 
vaiheena riskien todennäköisyyden ja seurausten pienen-
tämisessä. Esisuunnittelussa tarkastellaan suunnittelu-
kohteen koko elinkaarta, mutta suunnittelukohdetta 
laajemmin myös siihen liittyvän verkoston turvallista 
toimintaa. Näin varmistetaan esimerkiksi, ettei verkos-
toon jää umpiperiä, jos se on kohtuullisesti mahdollista 
välttää. Rakentamisurakat toteutetaan esisuunnittelun 
laajuudessa, tietysti taloudelliset resurssit huomioiden. 

HSY:ssä vesijohtoverkoston esisuunnittelua tekevät 
verkostoinsinöörit toimivat operatiivisella Verkko-
osastolla. He osallistuvat verkostomestareiden kanssa 
säännöllisiin palavereihin ja osa on mukana myös varalla-
olossa. Palavereissa keskustellaan mm. käynnissä olevien 
työmaiden tilanteista ja niissä todetuista erilaisista ongel-
mista. Verkostoinsinööreillä on siis vahva kontaktipinta 
vesijohtoverkoston toimintaan, he kohtaavat kunnossa-
pidon ongelmat sekä akuuttien korjaustarpeiden haasteet 
ja tätä kautta hallitsevat paremmin esisuunnittelun vaiku-
tukset vesijohtoverkoston elinkaaren kokonaishallintaan. 

Vesijohdon ja matalapaineviemärin 
mahdollinen ristiinkytkentä pitää estää

Riskinarvioinneissa kaikkein vakavimpaan riskiluok-
kaan kuuluivat matalapaineviemäreihin liittyvät asiat. 
Kaikki haastatellut tahot toivat yhtenä merkittävänä 
talousveden laatua verkostotöissä vaarantavana teki-
jänä vesijohdon ja matalapaineviemärin mahdollisen 
ristiinkytkennän. Matalapaineviemärijärjestelmät eli 
LPS-järjestelmät lisääntyvät voimakkaasti ja ovat jo 
aiheuttaneetkin vakavia saastumistilanteita ristiinkyt-
kennöissä vesijohdon kanssa. 

Järjestelmien kanssa työskentelee vesilaitosten henkilö-
kuntaa, laitosten urakoitsijoita ja yksityisiä putkiliikkeitä 
ja he kaikki voivat kohdata seuraavia haastatteluissa esiin 
tulleita kysymyksiä: 

•  Onko vesijohdossa ja paineviemärissä käytetty samaa 
putkea? Ovatko putket eri kokoa ja onko vesijohdossa 
sininen raita ja paineviemärissä punaruskea? Mistä 
asentaja tietää tekevänsä vesijohtoliitoksen vesijohtoon, 
jos myös matalapaineviemärinä on käytetty samaa vesi-
johtoputkea? Onko työmaalle hankittu suunnitelmien 
mukaisia putkia? Urakoitsijat vastaavat usein materiaa-

Kuva 2. Tunnistettujen riskien 15 pääotsikkoa.
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lihankinnoista. Onko putket asennettu suunnitelmien 
mukaan? Urakoitsijat vastaavat usein uudiskohteiden 
vesi- ja matalapainerunkojohtojen asennuksesta.

•  Vesijohtoliitos ja paineviemäriliitos voidaan tehdä 
samanlaisella poraustyökalulla: Onko molemmille 
verkoille omat työkalut? Onko työkalut merkitty niin, 
etteivät ne voi mennä ristiin? Eli esimerkiksi vesi-
johdon liitos tehdään poralaitteella, jolla hetki sitten 
on porattu matalapaineviemärin liitos.

•  Onko vesijohto- ja paineviemäriventtiilit merkitty niin, 
että häiriötilanteessa ymmärretään heti, mitä venttiiliä 

ollaan käyttämässä? Voidaanko tällöin tehdä paineet-
tomaan vesijohtoon viemäriin liittyviä töitä, kun kuvi-
tellaan matalapaineviemärin olevan paineeton, mutta 
paineeton onkin vesijohto.

•  Ymmärtävätkö kaikki LPS-järjestelmien yhteydessä 
toimivat nämä riskit?

Kuvassa 4 on esimerkkinä yksi LPS-järjestelmiin liittyvä 
riski arvioituna STM:n työkalussa sekä sen hallintakeinot. 
Riittävän kattavilla hallintakeinoilla alkuperäisen riskin 
arvioitiin laskevan korkeasta H2 tasosta matalaan M1 

Kuva 4. LPS-järjestelmän riskinä on ”VJ- ja JV-järjestelmien ristiin asennus" ja hallintakeinot oransseissa laatikoissa.

Kuva 3. Vesijohtoverkon elinkaaren hallinta -prosessi WSP-työkalussa.
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tasoon. Kuvassa 5 näkyy ylhäällä ”Alkuperäinen riski” ja 
alhaalla ”Hallittu riski”.

Urakoitsijatyömailla tapahtuvan vesijohtojen ja viemärien 
yhtäaikaisen rikkoontumisen aiheuttaman vesijohtover-
koston likaantumisen riskin alkuperäisen korkean riskitason 
(H4) todettiin hallintakeinoista huolimatta jäävän edelleen 
korkeaan luokkaan (H2). Tämä on esitetty kuvassa 5.

Vesijohtoverkoston riskinarviointi WSP-työkalun 
avulla jatkuu

HSY:n vesijohtoverkoston riskinarvioinnin ensimmäinen 
kierros uudella WSP-työkalulla saatiin tehtyä syksyllä 2017. 
Tässä työssä löydettiin kaikkiaan 30 kpl kriittisen tason 
riskiä, 42 kpl keskitason riskiä ja 8 kpl vähäisiä tason riskejä. 
Riskien arvioinnin kriteereinä olivat vaaran toteutumisen 
seurausten mahdollinen vakavuus talousveden terveydelli-
selle laadulle ja sen toteutumisen todennäköisyys. Kriittisen 
tason riskeistä voi aiheutua talousvedestä johtuva äkillinen 
terveyshaitta. Vähäisistä riskeistä voi aiheutua talousveden 
värin, hajun tai muun esteettisen ominaisuuden heikenty-
minen, mutta ei terveyshaittaa veden käyttäjälle. 

Tarvittavia talousveden laatua vesijohtoverkostotöissä 
turvaavia riskienhallintakeinoja on jo tässä vaiheessa, 
kun työ on vielä kesken, tunnistettu yli sata. Osa 
hallintakeinoista on jo käytössä. Vielä tarvittavien 
riskienhallintakeinojen käyttöönottamiseksi tarvit-
tava toimenpideohjelma laadittiin vuonna 2017. 
Toimenpideohjelmassa tarvittavien riskienhallintakei-
nojen toteuttaminen vastuutetaan henkilöittäin ja aika-
taulutetaan. Verkko-osaston WSP-ryhmä tulee seuraa-
maan toimenpiteiden toteutumista ja uusien riskienhal-
lintakeinojen käyttöönottoa. Tähän työhön verkkopoh-
jainen WSP-työkalu tarjoaa erinomaisen alustan, kuten 
kuva 6 osoittaa. 

Vesijohtoverkoston riskinarviointi ja riskienhallinta 
ei pääty tähän vaan toiminnasta tehdään jatkuvaa. 
Jatkossa on tärkeää keksiä keinot uusien ja vielä piile-
vien vaarojen tunnistamiseksi ja saattamiseksi riskinar-
viointiprosessiin. Lisäksi on tärkeää arvioida käytössä 
olevien riskienhallintakeinojen tehokkuus.  Näillä 
eväillä WSP-työkalun tukema vesijohtoverkoston 
riskienhallinta pyörii vuodesta toiseen jatkuvasti päivit-
tyen ja kehittyen. 

Kuva 5. Riskit ja hallintakeinot kun työmaalla rikotaan sekä vesijohto että viemäri.

Kuva 6. Toimenpideohjelma, urakoitsijoiden koulutus.
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Tuusulassa Rantatien alueella 
saneerattiin kaikki vesihuol-
tolaitoksen jätevesiviemärit. 
Vanhojen betoniviemäreiden 

sisälle sujutettiin uutta muoviputkea pätkä-
sujuttamalla ja betonikaivoihin asennettiin 
muoviset sisäkaivot. Työn laatu tarkastettiin 
tv-kuvausten avulla ja lähes uuden veroisen 
verkoston oletettiin olevan niin tiivis, ettei 
sinne pääsisi enää vuotovesiä. Edelleen 
vuosittain alueen pääpumppaamolta ylivuo-
tona johdetaan sadeveden ja jäteveden seosta 
vesistöön, kun viemärivesimäärät rank-
kasateiden aikana kymmenkertaistuvat ja 
pumppaamon kapasiteetti ylittyy. Kiinteis-
töiltä johdetaan jätevesiviemäriin vesiä joko 
suoraan katoilta tai jätevesiviemäriin kuulu-
mattomia vesiä tulee huonokuntoisten tont-
tiviemäreiden ja vuotavien liitosten kautta.

Rantatien kaltaisilla, 1970-luvulla raken-
netuilla omakotitaloalueilla ei ole hulevesi-
viemäreitä ja aikoinaan sadevesien ja perus-
tusten kuivatusvesien ohjaaminen jäte-
vesiviemäriin oli sallittua. Vesihuoltolaki 
muuttui vuonna 2014 ja hulevesien johta-
minen jätevesiviemäriin on nykyisin kiel-
letty, jos verkostoa ei ole mitoitettu hule-
vesiä varten. Hulevesiverkostot mitoi-
tetaan niin, että tulviminen on sallittua 
pahimmilla rankkasateilla, mutta jäte-
vesiverkostoista ei saisi missään tilan-
teessa vuotaa jätevettä ympäristöön. 
Jätevesiviemäreitä ei ole tarkoituksenmu-
kaista mitoittaa hulevesivirtaamille, joten 
hulevedet on saatava pois jätevesiviemä-
reistä. Hulevesiverkostoja rakennetaan 

vanhoille alueille usein katusaneeraus-
hankkeiden yhteydessä, mutta edelleen 
kiinteistöiltä tulee hulevesiä jätevesiviemä-
riin, jos vesien erottelua ei tehdä kiinteis-
töjen päässä. Haastavimmissa tapauksissa, 
kuten Rantatiellä, ei hulevesiverkostoa ole 
tulossa alueelle vuosiin, mutta kiinteis-
töjen tulisi silti erotella vähintään katoilta 
tulevat hulevedet ojiin ja painanteisiin.

Vuotovesien vähentämisellä tähdätään 
kustannussäästöihin ja energiatehokkuu-
teen, mutta tärkeää on myös toiminta-
varmuuden paraneminen. Uusiin viemä-
reihin ei pääse kasvamaan sitkeät puun-
juuret, eikä tukoksia synny niin helposti. 
Vesijohtoverkossa toimintavarmuuden ja 
vuotoveden vähentämisen lisäksi laitokset 
tähtäävät veden laadun turvaamiseen ja 
painehäviöiden pienentämiseen. Uusien 
vesijohtojen hyödyt eivät kuitenkaan näy 
asiakkaalla, jos vanhoissa valurautaisissa 
tonttivesijohdoissa seisova vesi ei maistu 
raikkaalta ja lähes umpeen kasvaneista tont-
tijohdoista liruttaa vettä huonolla paineella.

HENNA LUUKKONEN
DI, vesihuollon ja hulevesien 
hallinnan asiantuntija
Pöyry Finland Oy
e-mail: henna.leppanen@poyry.com

Suuret ikäluokat vesihuoltoverkostoissa tarkoittavat vuosina 1960–1980 
asennettuja johtoja, joiden käyttöikä alkaa olla saavutettu. Jotta hanavesi 
pysyy raikkaana ja laadukkaana, on vesihuoltolaitosten vesijohtojen lisäksi 
saneerattava myös kiinteistöjen tonttivesijohdot. Viemäreistä ei saada vuo-
tovesiä pois ennen kuin kiinteistöillä erotellaan hulevedet jätevesistä ja 
saneerataan vuotavat tonttiviemärit. Kiinteistöt on houkuteltava mukaan 
saneeraustalkoisiin.

Tonttivesijohdot ja -viemärit 
odottavat kunnostamista maan alla

70-luvun tonttivesijohto voi olla lähes 
umpeen kasvanut. 

HANNA RIIHINEN
DI, vesihuoltoinsinööri
Tuusulan Vesi
e-mail: hanna.riihinen@tuusula.fi

PÄIVI NYYSSÖNEN
ins. AMK, kehitysinsinööri
Lahti Aqua Oy
e-mail: paivi.nyyssonen@lahtiaqua.fi
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Kiinteistöjen rapistuvat vesijohdot sekä painuvat ja 
vuotavat viemärit ovat suuri riski kiinteistölle, ja laitosten 
haasteena on saada asiakkaat ajattelemaan asiaa ennen 
kuin kellariin tulvii tai tonttijohdot hajoavat. Vesihuollon 
suuntaviivat 2020 -julkaisussa mainittiin tonteilla sijait-
sevien vesijohtojen ja viemäreiden kunto merkittävänä 
riskinä myös vesihuoltolaitosten toiminnalle.

Mistä resursseja ja tahtoa?
Vesihuoltolaitoksilla ei ole ollut resursseja tai tahtoa lähteä 
pakottamaan asiakkaitaan tonttijohtojen ja -viemäreiden 
saneeraukseen, vaikka lähes kaikilla on yleisissä toimi-
tusehdoissa esimerkiksi mainittu asiakkaan velvollisuus 
kunnossapitää kiinteistön vesi- ja viemärilaitteet niin, 
etteivät vuotavat viemärit vaikuta haitallisesti viemäriveden 
määrään. Laitoksella on toimitusehtojen mukaan oikeus jopa 
keskeyttää palvelu, jos asiakas jättää kirjallisesta huomautuk-
sesta huolimatta tarvittavat saneeraukset tekemättä.

Muutamalla vesihuoltolaitoksella on hyviä kokemuksia 
tiedotuksesta, taloudellisten kannustimien käytöstä ja 
hyvistä sopimusurakoitsijoista, jotka saneeraavat kiinteis-
töjen johtoja laitosten saneeraushankkeiden yhteydessä. 
Suurimmalla osalla laitoksista ei ole kuitenkaan vakiintu-
nutta toimintatapaa kiinteistöjen tonttijohtojen saneera-
ukseen liittyen ja tontin puolelle ei välttämättä ole kiin-
nostusta eikä resursseja mennä urakoimaan. Vaikka sanee-
rausurakka tontilla päättyy ja takuuaika umpeutuu, säilyy 
asiakassuhde vesihuoltolaitokseen ja usein asiakas näissä 
tapauksissa kokee, että vastuu tonttijohdoista on ikuisesti 

laitoksella. Monilla laitoksilla on myös koettu, että omilla 
sopimusurakoitsijoilla, jotka saneeraavat laitoksen verkos-
toja, ei ole kiinnostusta palvella omakotitaloasukkaita.

Vastuu tonttijohtojen kunnosta
Laitosten välistä yhteistyötä aiheen parissa on hidastanut 
erilaiset käytännöt toimintatavoissa ja vastuurajoissa. 
Yleisin omistuksen ja kunnossapidon vastuuraja 
on laitoksen runkoputkissa katujen ja teiden alla. 
Tonttijohtojen sijainti on usein dokumentoimaton ja kiin-
teistöillä saattaa olla yhteisiä johto-osuuksia ilman tietoa 
historiasta ja rasitesopimuksista. Kiinteistönomistajille 
tulee usein yllätyksensä, että he omistavat vesijohtoa 
ja viemäreitä myös yleisillä alueilla omien kiinteistöra-
jojen ulkopuolella. Muutamilla laitoksilla yleisillä alueilla 
olevat tonttijohdot ovat laitoksen kunnossapitovastuulla 
ja kiinteistönomistaja vastaa vain omalla pihalla sijaitse-
vista johto-osuuksista. Selkein toimintatapa on laitoksilla, 
joissa kaikki vesijohdot ja viemärit, jotka sijaitsevat ylei-
sillä alueilla ovat laitoksen omaisuutta ja kunnossapidossa.

Hyvällä asiakasviestinnällä positiivisia tuloksia 
Lahdessa

Lahdessa Patomäen alueella Lahti Aqua tarjosi 240 kiin-
teistönomistajalle tonttijohtojen saneerausta alennetulla 
hinnalla oman saneeraushankkeen yhteydessä. Asiakas sai 
helposti ja houkuttelevalla hinnoittelulla tonttijohtojen 
uusimisen samalta urakoitsijalta, joka saneerasi laitoksen 
verkostot. Alueen kiinteistöistä 97 % tilasi tonttijohto-

saneerauksen ja samalla huleve-
sien erottelun. Aikaisemmissa 
kohteissa, joissa kiinteistön-
omistajan harteille jäi hankkia 
putki- ja kaivinkoneurakoitsija, 
jäi suurimmalta osalta tonttijoh-
tojen uusiminen ja hulevesien 
erottelu tekemättä.

Onnistumiseen vaikutti keskei-
sesti asiakasnäkökulman nosta-
minen kärkeen niin viestinnässä 
kuin palveluissa. Lahti Aquan 
kokemuksen mukaan asiakasvies-
tinnässä tulee välttää viranomais-
kieltä ja tuoda enemmän esiin 
hyötyjä asiakkaalle - kiinteistön 
arvonnousu, kosteusvahinkoris-
kien pienentyminen, energia- ja 
ympäristönäkökulmat, laadukas 
ja toimintavarma vesihuolto 
sekä erityisesti hyvä veden laatu. Kiinteistön tonttijohdot voivat ulottua kiinteistön rajan ulkopuolelle. 
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Viestintää ei kannata jättää saneeraushankkeen töiden 
aloituksesta tiedottamiseen, vaan koko hankkeen ajan 
tarvitaan aktiivista viestintää. Laitosten on syytä sopia 
urakoitsijoiden kanssa viestintävastuista ja viestinnän 
sävystä. Perinteisten tiedotuskanavien kuten asiakastilai-
suuksien, tiedotteiden ja www-sivujen lisäksi vesihuolto-
alalla tulisi pohtia digitalisaation tuomia mahdollisuuksia 
asiakasviestintään. Hyvän viestinnän lisäksi tarvitaan myös 
asiakkaille houkutteleva palvelukokonaisuus ja Patomäen 
alueella tässä onnistuttiin. Paikallinen luotettava sopimus-
urakoitsija oli myös tekijä onnistuneelle hankkeelle.

Pakkokeinot, jos ei muu auta
Jos hyvän viestinnän ja kampanjoinnin jälkeen ei kiinteis-
töjä saada saneeraamaan tonttijohtojaan, voidaan hule-
veden erottamiseksi jätevesistä käynnistää hallinnollinen 
prosessi, joka koostuu vesihuoltolaitoksen ja valvontaviran-
omaisen toimenpiteistä. Ensin vesihuoltolaitos kehottaa 
yleisten toimitusehtojensa nojalla kiinteistöä erottamaan 
hulevedet jätevesistä kohtuullisessa ajassa. Mikäli vesi-
huoltolaitoksen antama kehotus ei riitä, käynnistetään 
viranomaismenettely eli hallintopakkomenettely.

Hallintopakkomenettelyn aikana kehotusta erottaa hule-
vedet jätevesistä tehostetaan uhkasakolla. Menettely on 
tarkoin säädelty monivaiheinen prosessi ja työllistää vesi-
huoltolaitosten lisäksi ympäristönsuojeluviranomaista ja 
tietysti asiakasta. Pakkokeinojen käyttö ei ole kovin yleistä 
eikä mielekästä vesihuoltolaitosten keskuudessa.

Vesihuoltolaitokset voivat myös yleisten toimitusehtojen 
mukaisesti periä kiinteistöiltä korotettua jätevesimaksua, 

jos kiinteistöltä johdetaan hulevesiä jätevesiviemäriin. 
Tällöin korotuksen suuruus on esitettävä laitoksen hinnas-
tossa tai taksassa. Korotetulla jätevesimaksulla ei kuiten-
kaan kateta niitä kustannuksia, joita hulevedet jätevesi-
viemärissä aiheuttaa, varsinkaan jos lasketaan ylivuotojen 
aiheuttamalle vesistökuormitukselle jokin hinta.

Materiaalia laitosten käyttöön
Vesihuoltolaitosten kokemuksia tonttijohtosaneerauksista 
selvitettiin kyselytutkimuksella Vesihuollon kehittämisra-
haston rahoittamassa hankkeessa ”Kiinteistöjen vesijoh-
tojen ja viemäreiden saneeraus”. Eräs vastaaja kiteytti asia-
kasviestinnän haasteen hyvin - ”Insinöörimäinen viestintä ei 
tunnu sopivan osalle ihmisistä”. Vastuukysymykset ja tont-
tijohtokäsite ovat asiakkaiden lisäksi myös osalle vesihuolto-
laitosten henkilökuntaa epäselviä ja yhden laitoksen sisällä 
voi olla kirjavia käytäntöjä yleisellä alueella sijaitsevien tont-
tijohto-osuuksien kunnossapito- ja saneeraustöissä. Hyviä 
kokemuksiakin laitoksilla on ja niissä korostui luotettavan 
ja sitoutuneen urakoitsijan merkitys. Vesihuoltolaitosten 
hyvät käytännöt ja suositukset tonttisaneeraushankkeiden 
läpiviemiseksi tulee kaikkien laitosten käyttöön. Hankkeen 
materiaali, mm. esite kiinteistön vesihuoltovastuista on 
kaikkien vesihuoltolaitosten vapaasti käytettävissä ja ladat-
tavissa Vesilaitosyhdistyksen jäsensivuilta.

Ja niitä urakoitsijoita, jotka palvelevat omakotitaloasujaa 
halutulla tavalla löytyy kyllä, kun vesihuoltolaitos sitä osaa 
vaatia ja myös tehdä aitoa yhteistyötä sekä urakoitsijan ja 
asiakkaan suuntaan. Kun tahtotila on laitoksella aihee-
seen, näkyy se positiivisesti myös kiinteistöjen tonttijoh-
tojen saneerausaktiivisuuden kasvuna. 

Positiivisella asiakasviestinnällä saatiin hyviä tuloksia Lahdessa. 
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Kiinteistöjen kylmä- ja 
l ämminves i johdo iks i 
asennetaan kupari-, 
PEX- ja monikerros- 

eli komposiittiputkia sekä ruostu-
matonta terästä. Kuumasinkityn 
teräksen käyttö kylmävesijohdoissa 
päättyi 1970-luvulla materiaalin 
liian voimakkaan korroosion vuoksi. 
Messinki on yleinen liitin- ja venttii-
limateriaali, mutta liittimiä valmis-
tetaan myös muovista. Tonttijohdot 
ovat useimmiten PE-muovia.

Kiinteistöjen vesilaitteistoja koskevat 
rakentamismääräykset antaa ympä-
ristöministeriö. Uusin asetus raken-
nusten vesi- ja viemärilaitteistoista on 
tullut voimaan vuoden 2018 alusta. 
Parhaillaan valmistellaan myös tuot-
teiden olennaisia teknisiä vaati-
muksia koskevat asetukset ja päivi-
tetään tyyppihyväksyntäasetukset. 
Tyyppihyväksyntäasetukset kattavat 
hyvin Suomessa käytetyt putket, vesi-
kalusteet ja venttiilit. Vesilaitteistojen 
tuotteiden kelpoisuus varmiste-
taankin parhaiten käyttämällä tyyp-
pihyväksyttyjä tuotteita, vaikka tyyp-

pihyväksyntä ei olekaan Suomessa 
pakollista.

CE-merkintä ei ole mahdollista vesi-
laitteistojen tuotteille, sillä juoma-
veden kanssa kosketuksissa olevien 
rakennustuotteiden turvallisuuden 
arviointiin ei ole pystytty sopimaan 
eurooppalaisia menettelyjä. Tosin 
pitkään jatkuneen hiljaiselon jälkeen 
EU:n komissiossa on taas akti-
voiduttu tässä asiassa, mutta loppu-
tuloksesta ei vielä voida sanoa mitään.

EU-tason hyväksyntämenettelyjen 
viipyessä on käynnistetty pohjois-
maista yhteistyötä. Suomen, Ruotsin, 
Norjan ja Tanskan tuotehyväksyn-
tämenettelyjen eroja ja yhtenäis-
tämismahdollisuuksia selvitettiin 
2014-2017 Pohjoismaiden ministe-
rineuvoston rahoittamassa projek-
tissa Material and product innova-
tion through knowledge based stan-
dardization in drinking water sector 
(MaiD), jonka Suomen osuudesta 
vastasi Vesi-Instituutti WANDER. 
Projektin loppuraportit ovat 
viimeistelyvaiheessa.

Kiinteistöjen vesilaitteistoissa käytettävien materiaalien ja tuottei-
den tulee olla turvallisia ja kestäviä eikä niistä saa liueta veteen 
terveydelle haitallisia tai pahaa makua ja hajua aiheuttavia aineita. 
Valitettavasti vesilaitteistoihin asennetaan myös huonolaatuisia 
tai Suomen olosuhteisiin soveltumattomia tuotteita, jotka voivat 
aiheuttaa veden laadun heikentymistä tai vuotoja.

Putkistomateriaalit kiinteistöissä 
ja vedenlaatu

TUIJA KAUNISTO
dipl.ins., kehittämispäällikkö
Satakunnan ammattikorkeakoulu/ 
Vesi-Instituutti WANDER
e-mail: tuija.kaunisto@samk.fi
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Veden laatu

Metallisten materiaalien kestävyyteen ja turvallisuuteen 
vaikuttaa oleellisesti veden laatu. Vesilaitoksen toimit-
taman veden tulee täyttää sosiaali- ja terveysministeriön 
talousvesiasetuksen (1352/2015, 683/2017) vaatimukset 
ja suositukset, jotka kuitenkin koskevat lähinnä veden 
terveydellistä laatua. Suomessa erityisesti pohjavedet ovat 
luonnostaan happamia ja pehmeitä, ja ilman alkaloivaa 
vedenkäsittelyä ne voivat osaltaan lisätä metallien liuke-
nemista etenkin vesilaitteiston käytön alkuvaiheessa. 
Putkimateriaalia valittaessa pitäisikin selvittää rakennus-
paikkakunnan veden laatu.

Talousvesiasetuksessa on annettu enimmäissuositukset 
kloridille ja sulfaatille, ja Valviran julkaisemassa talousve-
siasetuksen soveltamisohjeessa (12/2016) on tällä hetkellä 
annettu pH-arvolle, alkaliteetille ja kovuudelle (kalsium-
pitoisuus) veden syövyttävyyden vähentämiseksi taulu-
kossa 1 esitetyt suositukset. Veden kovuuden ja alkali-
teetin nosto hidastaa metallien syöpymistä pinnoille 
muodostuvien suojaavien kerrostumien ansiosta. Vedessä 
olevat suolat (kloridit, sulfaatit) lisäävät sähkönjohta-
vuutta ja kiihdyttävät monien metallien syöpymistä. 
Klorideja ja sulfaatteja sekä hiilidioksidia tulisikin olla 
vedessä mahdollisimman vähän.

Materiaalien vaikutukset veden laatuun

Vesi-Instituutti WANDER on tutkinut materiaalien vaiku-
tusta kiinteistön hanaveden laatuun Raumalla toimistora-
kennuksen käyttövesijärjestelmässä (Inkinen ym. 2014). 
Tutkitut vesinäytteet otettiin vettä juoksuttamatta sekä 
kylmän että lämpimän veden järjestelmistä maanantai-
aamuisin, jolloin vesi oli seissyt putkissa viikonlopun 
vähäisen käytön vuoksi. Vedestä määritettiin normaalien 
laatutekijöiden lisäksi metallipitoisuudet, ravinteet sekä 

Taulukko 1. Suositukset talous veden syövyt-
tävyyden vähentämiseksi (Talousvesiasetus 
(1352/2015, 683/2017) ja Talousvesiasetuk-
sen soveltamisohje (Valviran ohje 12/2016)).

Parametri Suositus

pH-arvo > 7,5

Alkaliteetti > 0,6 mmol/l

Kalsium > 10 mg/l

Kloridi < 25 mg/l

Sulfaatti < 150 mg/l
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useita mikrobiologisia muuttujia. Kiinteistön vesijärjes-
telmän aiheuttamat suurimmat muutokset veden laadussa 
todettiin ensimmäisen puolen vuoden käytön aikana, 
minkä jälkeen tilanne tasoittui. Putkimateriaaleista irtosi 
veteen sekä epäorgaanisia että orgaanisia yhdisteitä.

Messinkiosista liukeni lyijyä sekä kylmä- että lämmin-
vesijärjestelmissä. Lyijypitoisuudet olivat suurimmil-
laan ensimmäisen käyttöviikon aikana ja laskivat sitten 
muutaman viikon kuluessa. Noin kolmen kuukauden 
käytön jälkeen lyijyä liukeni taas enemmän, kunnes noin 
8 kuukauden jälkeen liukeneminen oli vähäistä. Nikkeliä 
liukeni ensimmäisten kahden kuukauden aikana lämpi-
mään veteen enimmillään nelinkertainen määrä talous-
vesiasetuksen raja-arvoon verrattuna, todennäköisesti 
lämminvesivaraajasta. Lämpimästä vedestä mitattuja 
metallipitoisuuksia ei voi kuitenkaan verrata talousvesi-
asetuksen raja-arvoihin, sillä lämmin vesi ei ole asetuksen 
mukaista talousvettä ja tutkitussa lämminvesiverkostossa 
on normaalia enemmän messinkisiä osia.

Tutkimuksissa todettiin myös kemikaalien liukenemista 
PEX-putkista. Toistaiseksi julkaisemattomien tulosten 
mukaan joidenkin kemikaalien liukeneminen väheni 
nopeasti verkoston käyttöönoton jälkeen, mutta eräiden 
kemikaalien liukeneminen jatkui pitkään, jopa vuoden. 

Veden mikrobiologiseen laatuun vaikuttavat oleellisesti 
veden lämpötila ja virtausolosuhteet. Kylmän veden 
seistyä putkissa sen laatu heikkeni selvästi jo muutamassa 
tunnissa, kun veden lämpötila nousi, klooripitoisuus laski 
ja heterotrofinen pesäkeluku kasvoi.

Vedessä olevat mikrobit pyrkivät tarttumaan materiaa-
lien pinnoille, missä ne erittävät ympärilleen polysak-
karidirihmaston ja muodostavat biofilmin. Biofilmin 
muodostumista putkien sisäpinnoille ensimmäisen 
vuoden aikana tutkittiin verkostosta irrotetuista putki-
näytteistä. Toimistorakennuksen käyttövesiverkoston 
kupari- ja PEX-putkissa mikrobikasvu oli ensimmäisen 
vuoden aikana melko samanlaista kylmässä ja lämpimässä 
vedessä, mutta lämpimän veden kiertojohdon biofilmeissä 
elävien mikrobien määrä oli pienempi. Putkimateriaalilla 
ei todettu olevan selvää vaikutusta biofilmin muodostu-
miseen ensimmäisen vuoden aikana.

Metallituotteiden terveysriskit ja kestävyys
Messinkituotteiden sisältämän lyijyn liukenemisen aihe-
uttamiin terveysriskeihin on viime vuosina kiinnitetty 
huomiota monissa maissa, mutta tuotteiden kelpoi-
suuden arviointiin ja tuotehyväksyntään ei ole saatu 
aikaan eurooppalaisia kriteerejä. Saksassa vaaditaan 

vesilaitteistoissa käytettäviltä metalliseoksilta pitkäai-
kaisen metallien liukenemista tutkivan laboratoriotestin 
(SFS-EN 15664-1) läpäisemistä.

Vaikka valmistuksessa käytetty metalliseos olisi pitkäai-
kaisessa testauksessa todettu turvalliseksi, messinkisestä 
lopputuotteesta voi liueta käytön alkuvaiheessa veteen 
liikaa lyijyä. Pohjoismaissa messinkituotteet testataan 
lyhytaikaisella laboratoriotestillä, jossa tuotteesta liukene-
valle lyijylle asetettu raja-arvo riippuu tuotteen kokoluo-
kasta ja käyttökohteesta. Keittiöhanoille pitkään käytössä 
ollut raja-arvo 20 µg on jo laskettu Tanskassa ja Ruotsissa 
5 µg:aan. MaiD-projektin suositusten mukaisesti raja-
arvoa tultaneen tiukentamaan myös Suomessa ja Norjassa.

Nikkeliä voi liueta veteen nikkelipinnoitteista tai kroma-
tuista messinkituotteista, joissa nikkeliä käytetään messin-
kipinnalla välipinnoitteena ennen kromausta. Suomessa 
ei ole testausvaatimusta messinkituotteista liukenevalle 
nikkelille.

Vesilaitteistoissa käytettävien messinkiosien tulee olla 
veden koskettamilta osiltaan sinkinkadonkestävää materi-
aalia. Sinkinkadon oireita ovat messinkiosien ulkopinnalle 
saostuvat vaaleat korroosiotuotteet, pienehköt vuodot, 
tukkeutumiset tai jopa murtumat.

Messinkiosissa on viime vuosina todettu sekä sinkin-
katoa että erityisesti liittimissä jännityskorroosion aihe-
uttamia murtumia, vaikka tyyppihyväksyntävaatimukset 
edellyttävät sinkinkadonkestävyyden lisäksi myös jänni-
tyskorroosionkestävyyttä. Onkin syytä epäillä, että jois-
sakin tapauksissa vesilaitteistoon hankitaan ja asennetaan 
Suomeen soveltumattomia tuotteita todennäköisesti edul-
lisen hinnan perusteella.

Kupariputkista voi liueta kuparia veteen happamassa 
(pH-arvo < 7), pehmeässä ja hiilidioksidia sisältävässä 
vedessä. Kupariputkien vuotojen syynä on useimmiten 
pistesyöpyminen, joka riippuu ennen kaikkea käyttöolo-
suhteista. Pehmeät, happamat ja sulfaattipitoiset vedet 
sekä veden korkeat rauta-, alumiini- ja mangaanipitoi-
suudet voivat aiheuttaa pistekorroosioriskin lämpimän 
käyttöveden putkissa. Myös veden sisältämien silikaattien 
on epäilty aiheuttavan pistekorroosiota, mutta vaikutus-
mekanismeja ei toistaiseksi tunneta. Silikaatteja käytetään 
estämään metallien korroosiota vesiliuoksissa. Riittävinä 
pitoisuuksina ne muodostavat metallipinnalle suojakalvon, 
mutta liian pieninä pitoisuuksina suojakalvoa ei muodostu 
ja korroosio voi jopa kiihtyä. Silikaattipitoisuuden lisäksi 
veden pH-arvolla, kovuudella ja metallipitoisuuksilla on 
todennäköisesti vaikutusta pinnoille muodostuvan kalvon 
rakenteeseen. (Kekki ym. 2008)
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Muoviputkista liukenevat kemikaalit

Muoviputkien valmistuksessa käytetään paljon erilaisia 
kemikaaleja, mutta kemikaalit ja niiden pitoisuudet ovat 
valmistajan tuotesalaisuus. Putkista talousveteen liuke-
nevat kemikaalit voivat heikentää talousveden aistinva-
raista tai terveydellistä laatua. Putkien valmistuksessa pitäi-
sikin käyttää vain sellaisia kemikaaleja, joille on tehty toksi-
kologinen arviointi ja sen perusteella arvioitu mahdollinen 
maksimipitoisuus talousvedessä. Valmistusprosessissa voi 
muodostua myös reaktiotuotteita, jotka eivät kuulu alku-
peräisen reseptiin. Valitettavasti kaikkien muoviputkien 
valmistuksessa käytettävien kemikaalien tai reaktiotuot-
teiden terveysvaikutuksia ei tunneta.

PEX-putket aiheuttivat muutama vuosi sitten Suomessa 
vedenlaatuongelmia, kun uusien PEX-putkien aiheut-
tamaa pahaa hajua ja makua todettiin kylmässä ja lämpi-
mässä vedessä. Asukkaat huomasivat tämän erityisesti 
aamuisin, kun vesi oli seissyt putkissa yön yli. Ongelmat 
johtuivat puutteellisesta laadunvalvonnasta putkien 
valmistusvaiheessa. Haju- ja makuvirheen aiheuttivat 
putkista liuenneet kemikaalit, mm. metyyli-tert-butyy-
lieetteri (MTBE), etyyli-tert-butyylieetteri (ETBE), tert-
amyylimetyylieetteri (TAME) ja tert-butyylialkoholi 
(TBA). 

Ympäristöministeriö on sittemmin valmistellut 
PEX-putkia koskevien säädösten päivitystä, ja testausvaa-
timuksiin tulee uutena PEX-putkista liukenevalle orgaani-
selle hiilelle (TOC) enimmäisarvo 2,5 mg/(m²∙vrk). 
Kemikaalikohtaisia vaatimuksia MTBE:lle, ETBE:lle, 
TAME:lle ja TBA:lle on myös esitetty. Näille aineille ei 
ole Euroopassa terveysperusteisia raja-arvoja talousve-
dessä. MTBE, ETBE ja TAME eivät ole kovin vaarallisia, 
ja matalan haju- ja makukynnyksen vuoksi veden käyttäjä 
havaitsee ne jo pieninä pitoisuuksina. Sen sijaan TBA aihe-
uttaa munuaisvaurioita, eikä sille tunneta haju- tai maku-
kynnystä. Tästä syystä ympäristöministeriö ja sosiaali- ja 
terveysministeriö käynnistivät hankkeen, jossa selvitet-
tiin TBA:lle tuotehyväksynnässä mahdollisesti asetet-
tavaa raja-arvoa. Tutkimuksen toteuttivat Vesi-Instituutti 
WANDER ja VTT Expert Services Oy (Kaunisto ym. 
2017).

Riskien minimointi
Kiinteistöjen vesijärjestelmissä tulee käyttää vain tyyppi-
hyväksyttyjä tai vastaavan kelpoisuusarvioinnin läpäis-
seitä tuotteita. Materiaalista riippumatta vesijohtojen 
pitkän käyttöiän varmistaminen alkaa jo putkien varas-
toinnista ja asennuksesta. Putkiin ei saa päästä likaa tai 
epäpuhtauksia varastoinnin tai asennuksen aikana. Ennen 
käyttöönottoa putket on huuhdeltava epäpuhtauksista. 

Huuhtelu on tärkeää, sillä vesilaitteiston materiaaleista 
liukenee aina jokin verran aineita veteen käytön alku-
vaiheessa. Kupariputkien huuhtelulla parannetaan myös 
putkien sisäpinnan suojakerroksen muodostumista. 
Painekoe tehdään puhtaalla vedellä eikä vettä jätetä seiso-
maan putkistoon. Käyttöönoton tulisi tapahtua mahdol-
lisimman pian painekokeen ja huuhtelun jälkeen tai 
putkistoon on järjestettävä säännöllinen juoksutus. (Pelto-
Huikko ym. 2015)

Talousveden tulee olla laadultaan sellaista, että se ei edesauta 
metallien liukenemista. Vesilaitteistossa ei saisi olla pitkiä 
putkilinjoja tai kuolleita kulmia, joissa vesi seisoo pitkiä 
aikoja. Kaikkia vesipisteitä tulee käyttää vähintään kerran 
viikossa. Kylmän veden tulee säilyä kylmänä ja lämpimän 
veden lämpimänä. Lämpimän veden lämpötilaa ei saa 
laskea liian matalaksi energiatehokkuuden nimissä.

Putkistomateriaaleista veteen liuenneiden aineiden aihe-
uttamia terveysriskejä voidaan pienentää juoksuttamalla 
vesi kylmäksi ennen sen ottamista juotavaksi tai ruoanlait-
toon. Muutenkin on suositeltavaa käyttää vettä runsaasti 
ensimmäisten kuukausien aikana putkiston käyttöönot-
tovaiheessa. 
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Aalto-yliopiston diplomi-
työnä toteutetun tutki-
muksen taustalla oli EU:n 
juomavesidirektiivin liit-

teiden muutos (Komission direk-
tiivi (EU) 2015/1787), jonka myötä 
kuparin, lyijyn ja nikkelin pitoisuus 
tutkitaan talousveden laadun valvon-
nassa jatkossa kylmästä hanavedestä 
ilman, että vettä juoksutetaan ennen 
näytteenottoa. Muutos on implemen-
toitu kansalliseen lainsäädäntöön loka-
kuussa 2017 voimaan astuneessa talous-
vesiasetuksen muutoksessa (683/2017).

Aiemmin kaikki talousveden laadun 
valvontanäytteet otettiin Suomessa 
runsaan veden juoksutuksen jälkeen, 
jolloin näyte vastasi käytännössä vesi-
laitoksen toimittamaa verkostovettä. 
Uuden näytteenottotavan tarkoituk-
sena on auttaa havaitsemaan mahdol-
linen kiinteistöjen vesijärjestelmien 
heikentävä vaikutus veden laatuun.

Diplomityön tavoitteena oli selvittää, 
miten uusi, juomavesidirektiivin 
mukainen näytteenottotapa vaikuttaa 
talousveden viranomaisvalvonnan 

näytteiden metallipitoisuuksiin. Lisäksi 
tarkasteltiin veden seisotusajan, kiin-
teistön hanan ja putkistojen iän ja 
materiaalin sekä vedenlaadun vaiku-
tusta metallipitoisuuksiin.

Tutkimuksen toteutus
Työssä tutkittiin vesinäytteitä 30 kiin-
teistön hanoista eri puolilta Suomea. 
Tutkimukseen osallistui kahdeksan vesi-
laitosta, joiden verkostoalueilta valittiin 
tutkimuksen näytepisteet. Kiinteistöt 
valittiin hanan ja putkiston iän perus-
teella siten, että mukaan saatiin erilaisia 
kohteita. Taulukossa 1 on koottuna 
näytepisteiden hanan ja putkiston iät. 
Mukana oli julkisia rakennuksia ja yksi-
tyisiä asuntoja pohja- ja pintavesilaitok-
sien verkostoalueilta.

Jokaisesta näytepisteestä otettiin näyt-
teitä kolmen eripituisen veden seiso-
tusajan jälkeen sekä juoksuttamisen 
jälkeen. Seisotusajat olivat kaksi, neljä 
ja yli kahdeksan tuntia (8–48 h). 
Juoksutettu vesinäyte otettiin vähintään 
10 minuutin veden juoksuttamisen 
jälkeen ja se kuvaa käytännössä vesilai-

Kiinteistöjen vesijohdoista ja hanoista voi tutkimuksen perusteella 
liueta talousveteen merkittäviä määriä nikkeliä, lyijyä ja kuparia. Veden 
juoksuttaminen laskee kylmän hanaveden metallipitoisuudet turvalli-
selle tasolle.

Kiinteistöjen vesijohdoista ja 
-kalusteista talousveteen 
liukenevat metallit

MERI SIPILÄ
DI, projekti-insinööri,
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
e-mail: meri.sipila@fcg.fi

Artikkeli perustuu kirjoittajan 
diplomityöhön.
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FM, Prosessikemisti
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
e-mail: paivi.peltonen@fcg.fi

Taulukko 1. Näytepisteinä olleiden kiinteistöjen vesijohtojen ja hanojen ikäjakauma.

Ikä 0-2 kk < 1 a 1-2 a 2-5 a > 5 a Yhteensä

Hanat (kpl) 4 9 4 6 7 30

Vesijohdot (kpl) 3 10 1 6 10 30
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toksen toimittaman verkostoveden laatua. Vesinäytteistä 
analysoitiin ICP-MS- ja ICP-OES-menetelmillä nikkelin, 
lyijyn ja kuparin lisäksi alumiini, antimoni, kadmium, 
kromi, mangaani, rauta ja sinkki. Juoksutetusta näytteestä 
tutkittiin lisäksi veden teknistä laatua kuvaavia muuttujia.

Seisotettujen vesinäytteiden ottamisessa oli käytössä 
kaksi erilaista näytteenottotapaa, joista toisessa otettiin 
peräkkäin neljä osanäytettä, 250 ml, 250 ml, 500 ml ja 
500 ml ja toisessa yksi litran vesinäyte kutakin seisotus-
aikaa kohden. Osanäytteistä laskettiin metallipitoisuudet 
litrassa, jotta näytteenottotavat olisivat keskenään vertai-
lukelpoisia. Kiinteistöissä ei käytetty vettä seisotuksen 
aikana ja näytteet otettiin suoraan hanasta heti seisotus-
ajan jälkeen.

Vesijohdoista ja hanoista liukenee metalleja 
Nikkelin osalta talousvesiasetuksessa (1352/2015) 
asetettu terveysperusteinen laatuvaatimuksen enim-
mäisarvo 20 µg/l ylittyi kolmasosassa tutkituista 30 
kohteesta, kun vesi oli seissyt kiinteistön vesijärjestel-
mässä yli 8 tuntia. Enimmäisarvon ylittävissä litran näyt-
teissä nikkelipitoisuudet vaihtelivat välillä 21–80 µg/l. 
Pitoisuus vedessä kuitenkin laski turvalliselle tasolle heti, 
kun hanan sisällä seissyt vesi oli poistunut. Lyhyemmillä 
seisotusajoilla nikkelin enimmäisarvo ylittyi vain yhdessä 
näytepisteessä.

Lyijyn osalta talousvesiasetuksen (1352/2015) terveyspe-
rusteinen laatuvaatimus 10 µg/l ylittyi yhdessä kohteessa 
seisoneessa litran vesinäytteessä ja oli lisäksi lähellä raja-
arvoa muutamassa näytepisteessä. Kuparipitoisuus oli 
korkea muutamassa näytepisteessä, mutta talousvesiase-
tuksen (1352/2015) laatuvaatimus 2 mg/l ei kuitenkaan 
ylittynyt.

Korkeimmat nikkelipitoisuudet havaittiin aina ensim-
mäisissä 250 ml osanäytteissä, mikä viittaa siihen, että 
nikkeliä liukenee kiinteistön hanasta. Nikkeliä liukeni 
veteen erityisesti kiinteistöistä, joissa hana oli uusittu alle 
vuotta aiemmin, mutta myös muutamasta tätä vanhem-
masta kohteesta liukeni merkittävästi nikkeliä. Kuvassa 1 
on esitetty litran näytteissä havaitut nikkelipitoisuudet yli 
kahdeksan tunnin veden seisotuksen jälkeen eri-ikäisissä 
hanakohteissa. Nikkeli oli todennäköisesti peräisin hanan 
nikkeli-kromipinnoitteesta.

Suurimmat kuparipitoisuudet mitattiin kiinteistöissä, 
joissa kupariputket oli uusittu alle vuotta aiemmin 
(Kuva 2). Yli viisi vuotta vanhoista kupariputkista kuparia 
ei enää liuennut. Kuparin lähteitä ovat kupariputket 
sekä messinkiset osat, kuten venttiilit ja liitoskappaleet. 

Putkiston lisäksi kuparia liukeni myös hanoista ja hanan 
liitosputkista.

Lyijyä voi liueta veteen kiinteistöjen vesijärjestelmien 
messinkiosista, kuten hanoista, venttiileistä ja vesijohtojen 
liitoskappaleista. Kuvassa 3 on esitetty lyijypitoisuudet 
muutamassa kohteessa eri osanäytteissä ja kaikilla seiso-
tusajoilla. Näytepisteissä A ja B lyijypitoisuus oli korkea 
ensimmäisessä 250 ml osanäytteessä, joten lyijyä liukenee 
kiinteistön hanasta. Näytepisteissä C ja D lyijypitoisuus 
on korkea 3. tai 4. osanäytteessä, joten lyijyä liukenee 
putkiston messinkiosista. 

Kaikissa tutkituissa kohteissa nikkeli-, lyijy- ja kupari-
pitoisuudet vesilaitosten toimittamassa verkostovedessä 
täyttivät selvästi lainsäädännössä asetetut talousveden 
terveysperusteiset laatuvaatimukset.

Kuva 1. Hanan iän vaikutus hanaveden nikkelipitoisuu-
teen. Näyte pisteiden nikkelipitoisuudet litran näytteissä 
yli 8 h veden seisottamisen jälkeen. Nikkelin laatuvaati-
muksen raja-arvo 20 µg/l on merkitty kuvaan punaisella 
katkoviivalla.

Kuva 2. Kuparipitoisuudet litran hanavesinäytteissä  
yli 8 tunnin veden seisotuksen jälkeen eri-ikäisissä 
kupariput ki kohteissa.

19Vesitalous 1/2018

VE SIJOHTO VERKOSTOJEN RISKIEN HALLINTA

VT1801.indd   19 11.1.2018   19:23:39



Direktiivimuutoksen käytännön vaikutukset

Talousveden valvontatutkimusnäytteet otetaan direktii-
vimuutoksen (Komission direktiivi (EU) 2015/1787) 
edellyttämän talousvesiasetuksen muutoksen (683/2017) 
myötä litran suuruisina ilman edeltävää veden juoksut-
tamista. Tämän tutkimuksen perusteella kupari, lyijy 
ja etenkin nikkeli voivat aiheuttaa jatkossa aiempaa 
enemmän laatuvaatimusten ylityksiä erityisesti, jos vesi 
on seissyt pitkään kiinteistön vesijohdoissa ja -kalusteissa 
ennen näytteenottoa ja näytepisteessä on uusittu hana tai 
putkisto alle vuotta aiemmin tai ne ovat olleet vähäisellä 
käytöllä. 

Mikäli talousveden valvontatutkimuksissa havaitaan 
kupari-, lyijy- tai nikkelipitoisuuksissa ylityksiä, selvitetään, 
onko syy ylitykseen kiinteistön vesijärjestelmä vai vesilai-
toksen toimittama vesi. Terveydensuojeluviranomainen 
velvoittaa vastuutahon korjaamaan tilanteen.

Suomalaisten juoksutustottumukset
Hankkeen yhteydessä toteutettiin myös juoksutuskysely, 
jonka tavoitteena oli selvittää kuluttajien juoksutustottu-
muksia. Kysely toteutettiin verkkolomakkeella, jota pyrit-
tiin mainostamaan laajasti. Kyselyyn saatiin yhteensä 912 
vastausta.

Vastaajista noin 70 prosenttia juoksutti vettä aina tai 
useimmiten ennen veden juomista tai sen käyttämistä 
ruuanlaittoon. Noin puolet vastaajista ilmoitti juoksut-
tavansa yleensä vettä kaksi tai viisi sekuntia ja noin 30 
prosenttia juoksutti, kunnes vesi oli kylmää. Vastaajien 
sukupuolella, iällä tai koulutusasteella ei havaittu olevan 
vaikutusta juoksutuskäytäntöihin.

Veden juoksuttaminen on tärkeää

Tutkimuksessa havaittiin, että kiinteistön vesijohdoista ja 
-kalusteita voi liueta veteen merkittävästi nikkeliä, lyijyä 
ja kuparia. Vesilaitoksien toimittamassa verkostovedessä 
metallipitoisuudet olivat matalalla tasolla.

Metallipitoisuudet kylmässä hanavedessä olivat pääsään-
töisesti sitä korkeammat, mitä kauemmin vesi oli seissyt 
kiinteistön vesijärjestelmässä ennen näytteenottoa. 
Seisotusaikojen lisäksi veden metallipitoisuuteen vaikutti 
kiinteistön hanan ja putkiston ikä sekä niiden materiaalit. 
Lisäksi havaittiin, että vesi lämpenee nopeasti kiinteistön 
vesijärjestelmissä vettä seisotettaessa.

Kylmän hanaveden turvallisten metallipitoisuuksien 
varmistamiseksi on suositeltavaa juoksuttaa kiinteistön 
vesijärjestelmässä seissyt vesi pois aina ennen juomista 
tai veden käyttämistä ruuanlaittoon. Juoksuttaminen on 
erityisen tärkeää, jos vesi on seissyt hanassa tai putkistossa 
pitkään tai, jos kiinteistön vesikalusteet ovat uusia. Vettä 
on hyvä juoksuttaa, kunnes se on tasaisen kylmää. Jos 
metallispitoisuudet ovat peräisin hanasta tai sen liitoso-
sista, jo ensimmäisen lasillisen juoksuttaminen voi laskea 
metallispitoisuuden turvalliselle tasolle.

Tutkimushanketta veti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
ja tutkimusta rahoittivat mukana olleiden vesilaitosten 
lisäksi Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto ja Aalto-
yliopiston tekniikan tukisäätiö.  

Kuva 3. Lyijypitoisuudet kaikissa osanäytteissä 
(1=250 ml, 2=250 ml, 3=500 ml, 4=500 ml) ja eri seiso-
tusajoilla (2h, 4h, ja yli 8h) sekä juoksutuksen jälkeen ote-
tuissa näytteissä.
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Legionellabakteerin aiheuttaman 
infektion eli legionelloosin 
taudinkuva voi olla lievä tai 
vakava. Legionellojen aiheut-

tama Pontiac-kuume on itsestään para-
neva influenssan kaltainen tauti, kun 
taas keuhkokuume eli legioonalaistauti 
voi johtaa monielinvaurioon ja kuole-
maan. Joskus esiintyy keuhkojen ulko-
puolisiakin infektioita, kuten haava- 
ja suolistotulehduksia. Yleisimmin 
tartunta tapahtuu hengitettäessä legio-
nellapitoista aerosolia.

Suomessa on todettu vuosittain keski-
määrin 15 legioonalaistautitapausta 
(2,8/miljoona asukasta vuosina 1995-
2016, Kuva 1). Euroopassa oli kaikkiaan 
7000 tapausta, 13,7/miljoona asukasta 
vuonna 2016. Legioonalaistaudin kuol-
leisuus on ollut eurooppalaisittain 8–10 
prosenttia (Beauté 2017). Suomessa se 
oli 5 prosenttia vuosina 2014–2016.

Legionelloja esiintyy yleisesti monen-
laisissa vesijärjestelmissä, eikä suurin 
osa legionelloille altistuvista sairastu. 
Alentunut vastustuskyky esim. syöpä-
hoitoihin liittyen, perussairaudet 
(sydämen tai keuhkojen vajaatoiminta, 
diabetes), korkea ikä ja tupakointi 
lisäävät sairastumisen ja vakavan taudin 
riskiä myös kotioloissa. Joskus suuret 
legionellapitoisuudet voivat sairas-
tuttaa myös ison joukon perusterveitä. 
Kansainvälisenä yhteistyönä matkus-
tajien legionellatartuntoja on seurattu 

Euroopassa vuodesta 1986 lähtien. Nyt 
Euroopan tautikeskus ECDC kerää 
yhteen eurooppalaisten legionellakeuh-
kokuumeet, oli sairastuneella matkus-
tustaustaa tai ei.

Legionelloositapausryppäät ja 
vesijärjestelmät

Lukuisten yksittäisten legionelloo-
sitapauksien ohella Suomessa on 
havaittu kuusi pientä tautiryvästä 
(Taulukko 1). Vuonna 1995 todettiin 
legioonalaistautiryväs sairaalassa, jossa 
varmistetusti kaksi, mutta todennä-
köisesti neljä potilasta sairastui keuh-
kokuumeeseen lämpimän käyttö-
veden sisältämien legionellojen vuoksi. 
Vesijärjestelmien osia tehokuumennet-
tiin ja shokkikloorattiin, mutta legio-
nelloja ei ole saatu kokonaan hävite-
tyksi kiinteistövesijärjestelmistä.

Vuonna 2007 kaksi rahtilaivan matkus-
tajaa sairastui yövyttyään eri aikoina 
samassa hytissä. Laivan vesijärjestel-
mästä havaittiin isoja pitoisuuksia legio-
nelloja. Laivalla tehtiin shokkikloo-
rauksia ja poreallas purettiin. Samana 
vuonna teollisen jäteveden puhdista-
molla jätevedessä ja lietteessä olevista 
legionelloista seurasi viiden työntekijän 
sairastuminen Pontiac-kuumeeseen. 
Jätevesipuhdistamolla parannettiin 
laitteiden kotelointeja lietteenerotus-
vaiheessa ja henkilökohtaista suojautu-
mista hengityssuojaimin.
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Legionellabakteerit ovat luonnon bakteereja, joita pääsee pieninä 
pitoisuuksina vesijärjestelmiin. Jos legionellat pääsevät lisääntymään 
ja leviämään aerosolina, voi seurauksena olla legionella-keuhkokuume. 
Vasta vakava taudinkuva tai sairastumista edeltävä matkailu herättävät 
usein epäilyn legionelloosista. Legionellooseja ei aina tunnisteta tai 
osata epäillä, vaikka legionelloja esiintyy monenlaisissa kotimaisissa 
vesijärjestelmissä.

Legionellabakteerit vesijärjestelmissä  
– vaara, jota ei aina muisteta
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Kuva 1. Suomessa on todettu vuosittain keskimäärin 15 legioonalaistautitapausta (2,8/miljoona asukasta vuosina 
1995-2016).

Taulukko 1. Legionellabakteerien aiheuttamat tapausrypäät Suomessa. Kantavertailumenetelmät tulevat 
englanninkielisistä termeistä amplified fragment length polymorphism analysis (AFLP) ja random amplified 
polymorphic DNA (RAPD). Sr tarkoittaa Legionella pneumophila -lajin seroryhmää.

Vuosi Sairastuneita Tartunnanlähde Tartunnan 
aiheuttanut 
legionellatyyppi 
(diagnosointitapa)

Kantavertailu ja muut 
todisteet

Legionellojen 
suurimpia pitoisuuksia 
vesijärjestelmissä 
(pmy/l)

Torjuntatoimet

1995 2 keuhkokuume-
tapausta, 
2 mahdollista 
aikaisempaa 
tapausta

Sairaalakiinteistön 
lämminvesijärjestelmä 
(Perola et al. 2002, 
2005)

Legionella 
pneumophila-lajin sr 
5 (eristys)

Sama kanta vedessä ja 
potilailla (AFLP, RAPD)

100 000, Legionella 
pneumophila sr 5 ja 6, 
lämmin käyttövesi

Kuumennus ja huuhtelut, 
tehokuumennusyksikkö, 
suihkupäiden ja hanojen 
shokkiklooraus

2007 2 keuhkokuume-
tapausta

Laivan talousveden 
järjestelmä (Kusnetsov 
et al. 2009)

Legionella 
pneumophila –lajin 
sr 1 (eristys)

Epidemiologinen yhteys 970 000 Legionella 
micdadei, kylmä vesi ja 
70 000 pmy/l Legionella 
sainthelensi, poreamme

Shokkiklooraus, 
porealtaan purku

2007 5 Pontiac- 
kuumetta

Kemian alan tehtaan 
jätevesipuhdistamon 
liete ja jätevesi 
(Ruotsalainen et al. 
2008)

Legionella 
pneumophila –
lajin sr 1 ja 2 
(vasta-aineet)

Epidemiologinen 
yhteys, ei vertailtavia 
potilaskantoja

200 000 000, Legionella 
nautarum, jätevesi, 10 000 
Legionella pneumophila sr 3, 
lämmin ja kylmä vesi

Lietteenerotusvaiheen 
tehokkaampi kotelointi, 
hengityssuojaimien 
käytön lisääminen

2011 11 Pontiac- 
kuumetta

Yrityksen poreallas 
(Ruotsalainen et al. 
2012)

Legionella anisa-laji 
(vasta-aineet)

Epidemiologinen yhteys, 
vasta-ainelöydökset, ei 
vertailtavia potilaskantoja

1 300 Legionella anisa, 
poreallasvesi

Klooraus

2015 2 keuhkokuume-
tapausta ja 
1 mahdollisesti 
aikaisempi 
tapaus

Rivitalokiinteistö, 
lämpimän 
käyttöveden ja 
kylmän talousveden 
järjestelmät

Legionella 
pneumophila -laji sr 
1 (virtsa-antigeeni-
positiivisuus)

Epidemiologinen 
yhteys, ei vertailtavia 
potilaskantoja

15 000 Legionella 
pneumophila sr 1, lämmin 
vesi, 230 000 muita 
legionelloja, kylmä vesi

Klooraus, 
peretikkahappokäsittely, 
lämpimän veden 
lämpötilan nosto, 
jatkuva klooraus

2017 3 keuhkokuume-
tapausta ja 
4 Pontiac- 
kuumetapausta

Hotellin poreamme 
(Räsänen et al. 2017)

Legionella sp. 
(lajia ei pystytty 
osoittamaan, 
vasta-aineet)

Epidemiologinen 
yhteys, ei vertailtavia 
potilaskantoja

1 200 000 Legionella 
pneumophila sr 6, 
poreamme, 6 400 Legionella 
anisa, kylmä vesi

Lämpötilan nosto, 
huuhtelu, klooraukset
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Vuoden 2011 Pontiac-kuume-epidemiassa porealtaan vesi-
järjestelmän Legionella anisa aiheutti 11 henkilön sairastu-
misen. Poreallas puhdistettiin klooraamalla. Vuonna 2015 
ainakin kaksi rivitalokiinteistön asukasta eri asunnoista 
sairastui legionelloosiin. Lämmin vesi oli ensimmäisen 
potilaan asunnossa kuumimmillaan 50 °C ja näytteistä 
havaittiin suuria pitoisuuksia legionelloja. Myös kylmästä 
talousvedestä havaittiin legionelloja. Rivitalon vesijärjes-
telmiä käsiteltiin kloorilla ja peretikkahapolla, lämpimän 
veden lämpötilaa nostettiin, ja myöhemmin on otettu 
käyttöön jatkuva klooraus 0,5 mg/l klooripitoisuudella.

Vuonna 2017 kolme matkailijaa sairastui keuhkokuumee-
seen ja neljä Pontiac-kuumeeseen hotellihuoneen poream-
meessa kylpemisen jälkeen (Taulukko 1). Yhdellä keuh-
kokuumeeseen sairastuneella havaittiin rajalla oleva vasta-
ainepitoisuus legionelloille ja toisella vasta-aineet olivat 
koholla testien alusta asti. Legionelloja löytyi poream-
meen vedestä hyvin suuri pitoisuus. Lisäksi sauna-
tilan suihkun lämpimästä ja kylmästä vedestä havait-
tiin legionellaa. Legionelloja löytyi myös muualta hotel-
likiinteistön kylmän ja lämpimän veden vesijärjestel-
mistä, joissa lämpimän veden lämpötila oli 54–56 °C. 
Kiinteistössä nostettiin lämpimän veden lämpötilaa sekä 

tehtiin huuhteluja ja kloorauksia. Todennäköinen tartun-
talähde oli poreamme, mitä tukee myös sairastuneiden 
vasta-ainelöydökset.

Yksittäiset legionelloosit ja tartuntalähteet 
vuosina 2014-2016 Suomessa

Vuosina 2014–2016 tutkittiin tarkemmin myös yksit-
täisten legionelloositapauksien mahdollisia tartunnan-
lähteitä (Kuva 2). Puolet (21/42) tapauksista oli koti-
maisia. Niistä kymmenen sai tartunnan kotiympäris-
töstä (Taulukko 2). Seitsemältä sairastuneelta legionel-

Kuva 2. Legionelloosien mahdollisia tartunnanlähteitä.

Taulukko 2. Legionellabakteerien pitoisuudet ja vesien lämpötilat vuosina 2014-2016 erilaisissa talotyypeissä, 
sairastuneiden kodeissa ja potilaan sairaalan suihkussa. Yksi sairastuneista altistui nurmikkomullan legionelloille. 
L.p. on lyhenne Legionella pneumophila –lajista. UA+ tarkoittaa positiivista legionella-antigeenilöydöstä potilaan 
virtsanäytteestä. PCR on menetelmä, jonka avulla voidaan tunnistaa mikrobin läsnäolo näytteestä monistamalla 
pientä palaa kohdegeenistä (polymerase chain reaction). WGS tarkoittaa kantavertailussa käytettyä uusinta 
kokogenomi-sekvenointimenetelmää (whole genome sequencing).

Tartunta
lähde

Kliininen 
löydös

Legionellapitoisuus 1. näytteenottokerralla, yhteensä kaikki 
legionellat

Talo tyyppi Lämpötilat 1. 
kerralla

Kantavertailu

pmy/l (maksimipitoisuus eri näytteistä) pmy/g
Kylmä 
vesi

Lämmin 
vesi

Pore
amme

Kostu tin Maa
lämpö

Nurmikko
multa

Lämmin 
vesi (°C)

Kylmä 
vesi (°C)

Koti L.p. 1 eristys, 
UA+

0 530 000 45 - käytössä - Omakotitalo 52-60 5-12 WGS

Koti UA+ 85 1 500 - - - - Rivitalo 50-52 16-20 Ei potilaskantaa
Koti UA+ 45 000 22 000 - - - - Kerrostalo 54 ei mitattu Ei potilaskantaa
Koti UA+ 230 000 500 - - - - Kerrostalo 50-58 13-30 Ei potilaskantaa
Koti UA+ 4 075 91 000 - - - - Rivitalo 47-50 16-17 Ei potilaskantaa
Koti UA+ 230 180 6 015 - - - - Rivitalo 49-55 13-17 Ei potilaskantaa
Koti L. anisa eristys, 

PCR+
20 000 5 500 - - - - Mökki 40 15-16 WGS

Koti L.p. 1 eristys, 
UA+

5 500 - 3 300 000 - - Kerrostalo 56-57 12 WGS

Koti/Piha L. longbeachae 
eristys, PCR+

0 0 - - - 1 100 000 Omakotitalo 39 14 WGS

Sairaala L.p. 5 eristys 7 300 850 - - - - Sairaala 47-56 13 WGS
Koti UA+ 2 000 2 000 - - - - Omakotitalo 53-55 6-8 Ei potilaskantaa
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loja havaittiin sekä kodin lämpimästä käyttövedestä että 
kylmästä talousvedestä. Lisäksi yhden tapauksen omako-
titalossa oli käytössä poreamme ja maalämpö. Toisessa 
tapauksessa legionelloja havaittiin pienestä ilmankos-
tuttimesta suuri pitoisuus, 3300000 pmy/l, kerrostalon 
lämpimän veden ja talousveden pienten pitoisuuksien 
(5–500 pmy/l) lisäksi. Kolmannella tartunnanlähteeksi 
osoittautui potilaan levittämä nurmikkomulta, joka oli 
valmistettu kompostoimalla jätevesilietettä käyttäen 
(1100000 pmy/g, Legionella longbeachae - ja Legionella 
bozemanii –lajit, Kinnunen ym. 2017). Kodin vesijär-
jestelmät eivät sisältäneet lainkaan legionellaa. Näiden 
kotiin liittyvien tapausten lisäksi yhden tartunnanlähde 
paikallistettiin sairaalan suihkuun, josta löytyi tartunnan 
aiheuttanutta Legionella pneumophila -lajin seroryhmää 
5 (510–1000 pmy/l lämpimässä ja kylmässä vedessä) 
muiden legionellojen lisäksi. Kaikissa veteen liittyneissä 
tapauksissa tehostettiin tai otettiin käyttöön uusia torjun-
tatoimia kiinteistön vesijärjestelmän legionellatilanteen 
hallitsemiseksi.

Seitsemän kotimaisen tapauksen tartuntalähdettä ei 
löydetty ja kolmen lähdettä ei selvitetty. Kaksi kotimaassa 
sairastuneista menehtyi tautiin (5 %). Vuosien 2014-2016 
ulkomailta saadut 21 legionelloositartuntaa olivat peräisin 
Thaimaasta, Italiasta, Espanjasta, Kroatiasta, Kreikasta, 
Portugalista, Tšekistä, Turkista, Unkarista, Kiinasta ja 
Dubaista.

Vesijärjestelmät ja legionellatutkimukset 
Suomessa

Vesijärjestelmiä on tutkittu legionellojen vuoksi Suomessa 
eri syistä ja keskeisiä havaintoja eri vesijärjestelmätyyp-
peihin liittyvistä tutkimuksista on koottu taulukkoon 3. 
Verkostoveden sisältämistä pienistä legionellapitoisuuk-
sista on nyt saatu aikaisempaa parempaa näyttöä menossa 
olevassa THL:n tutkimuksessa. Legionellat kulkeutuvat 
verkostoveden välityksellä kiinteistöissä oleviin vesijär-
jestelmiin, joissa legionellapitoisuuksien suurenemisen 
ehkäisemiseksi lämpimän käyttöveden pitäisi olla kuumaa 
ja talousveden kylmää. Teollisuus voi käyttää raakavete-
nään myös joki- ja järvivesiä, joissa voi olla helposti havait-
tavia legionellapitoisuuksia.

Väestötasolla eniten altistutaan kylmän talous-
veden ja lämpimän käyttöveden legionelloille. 
Ympäristöministeriön uusia ja korjattavia vesilaitteis-
toja koskevan asetuksen 1047/2017 mukaan laitteistossa 
lämpimän veden lämpötila tulee olla vähintään 55 °C, 
ja se on saatava 20 sekunnin kuluessa. Laitteistosta 
saatavan veden lämpötila saa olla korkeintaan 65 °C. 
Kylmävesilaitteistossa kylmän veden lämpötila saa olla 

enintään 20 °C, ja käyttämättömän kahdeksan tunnin 
jakson jälkeenkin vesi saisi olla lämpimimmillään vain 
24 °C. Tutkimuksissa on saatu uutta tietoa siitä, miten 
kylmän talousveden puolella legionellapitoisuudet 
voivat haitallisella tavalla suurentua, jos talousvesi pääsee 
lämpenemään.

Osassa kiinteistövesijärjestelmistä pelkästään lämpö-
tilan avulla on vaikea saada legionellojen kasvua riittä-
västi estetyksi. Vesijärjestelmien suuri koko, rakenteelliset 
ongelmat, veden pitkä viipymä ja vähäinen käyttö voivat 
edellyttää legionellojen torjuntaa toistuvilla kloorauksilla 
tai peretikkahappokäsittelyillä. Myös vesijärjestelmän lait-
teiden rikkoutuminen voi altistaa legionellapitoisuuksien 
yllättävälle suurenemiselle. Vesijärjestelmän laitteet tulisi 
siis kunnostaa nopeasti rikkoutumisten jälkeen.

Osassa laitteista legionellabakteerien aiheuttamaa riskiä ei 
ole osattu ottaa huomioon. Näitä ovat mm. kodin pienet 
ilmankostuttimet, jotka eivät kuumenna vettä muodosta-
essaan siitä aerosoleja. Niiden puhdistamiseen pitäisikin 
saada tarkat ohjeet hankinnan yhteydessä ja käyttäjän pitäisi 
huolehtia säännöllisestä puhdistamisesta. Kostuttimissa 
olisi hyvä käyttää keitettyä talousvettä. Kotien, hotellien 
tai kylpylöiden poreammeissa tai -altaissa putkistoihin 
jäävä vesi ylläpitää legionellojen kasvua, ellei niiden vettä 
kloorata säännöllisesti. Porealtaiden ja -ammeiden legio-
nellatilannetta tutkitaan Suomessa vain harvoin, vaikka 
ne ovat esim. hotelleissa jatkuvassa käytössä ja toimivat 
ihanteellisella lämpötila-alueella legionelloille. Viileämpiä 
veden lämpötiloja sisältävissä klooratuissa uima-altaissa 
legionellat eivät sen sijaan viihdy.

Muutkin vesijärjestelmät voivat olla mahdollisia legio-
nellan lähteitä, jos veden lämpötila on suotuisa (20-45 °C), 
veden viipymä on pitkä, virtaama hidas tai veden kier-
rätys mahdollistaa mikrobikasvun. Esimerkiksi hammas-
hoitokoneissa mikrobikasvun tekee mahdolliseksi pieni 
veden virtaama. Ne pitäisi desinfioida viikoittain, pelkkä 
vesihuuhtelu aamuisin ei riitä legionellojen torjumiseksi. 
Myös sumuseinät voivat tuottaa ongelmia, sillä sumua 
muodostavassa laitteessa veden lämpötila voi olla suotuisa 
legionellojen lisääntymiselle ja niistä aerosolit pääsevät 
leviämään laajalle alueelle sisätiloissa.

Työympäristöissä saatetaan altistua jäähdytys-, prosessi- 
ja jätevesien legionelloille. Suurimmat legionellapitoi-
suudet on havaittu jäteveden puhdistamojen jätevedestä, 
jopa 109 pmy/l pitoisuustasoa (Kusnetsov et al. 2010). 
Myös jätevedestä tiivistetyn lietteen legionellapitoisuudet 
voivat olla suuria ja lietteen jatkokäyttö saattaa aiheuttaa 
sairastumisriskin. Jäteveden puhdistamoilla henkilökoh-
taisesta suojautumisesta huolehtiminen on hyvin tärkeää. 
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Jos jäteveden ilmastuksen tai jäähdytystorneilla jäähdyt-
tämisen vuoksi jätevedestä muodostuu aerosolia, nämä 
järjestelmät voivat olla riski myös ulkopuolisille lähiym-
päristön asukkaille.

Ohjeistus legionelloihin liittyen Suomessa
Suomessa on voimassa asetus talousveden laatuvaati-
muksista (STMp 1352/2015) pohjautuen Euroopan 
Neuvoston direktiiviin. Terveydensuojelulaki (763/1994), 
asetus Uimahallien ja kylpylöiden allasvesien laatuvaati-
muksista (315/2002), asetus rakennusten vesi- ja viemä-

rilaitteistoista (1047/2017), asetus asunnon ja muun 
oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuo-
listen asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2015) 
luovat yleistä pohjaa sille, miten legionelloja vastaan tulisi 
asuinkiinteistöissä, uimaloissa ja kylpylöissä suojautua. 
Työturvallisuuslaissa (738/2002) liitteineen on lisäksi 
määritelty sitä, miten työntekijän altistuminen biologisille 
tekijöille rajoitetaan eri työpaikoilla - legionellat mukaan 
lukien.

Lakiteksteissä ei ole tarkkoja tutkimusvelvoitteita tai 
-vaatimuksia legionellatilanteen selvittämiseksi. Muiden 

Taulukko 3. Eri vesijärjestelmät ja legionellatilanne Suomessa mm. THL:n ja aikaisemman Kansanterveyslaitoksen 
tutkimusten mukaan.

Vesi tai 
järjestelmä

Systemaattiset 
tilannetta kartoittavat 
tutkimukset Suomessa

Yksittäisten 
järjestelmien 
tutkiminen

Tilanne Suomessa Torjuntatoimet

Verkostovesi Ei ole tehty, tutkimus 
parhaillaan menossa

Noin 
kymmenen 
tutkittu

Sisältää todennäköisesti pieniä pitoisuuksia 
legionelloja

Vesilaitosten tekemät veden tuotantoon 
liittyvät puhdistustoimet ja jälkikäsittelyt

Kylmä talousvesi Ei ole tehty Kymmeniä 
tutkittu

Voi sisältää suuriakin pitoisuuksia legionelloja. 
Aiheuttanut tautitapauksia.

Lämpötila korkeintaan 20 °C,
Veden säännöllinen käyttö, tarvittaessa 
klooraus tai peretikkahappokäsittely

Lämmin 
käyttövesi

On tehty 67 järjestelmälle Kymmeniä 
tutkittu

Voi sisältää suuriakin pitoisuuksia legionelloja. 
Aiheuttanut tautitapauksia.

Lämpötila 55-65 °C, säännöllinen käyttö, 
klooraus

Poreammevesi 
(koti, hotelli)

On tehty 11 järjestelmälle 
(Kalso et al 1987)

Muutamia 
tutkittu

Voi sisältää suuriakin pitoisuuksia legionelloja. 
Aiheuttanut tautitapauksia.

Huoltotoimet, klooraus

Poreallasvesi 
(kylpylä, yritys, 
hotelli, laiva)

On tehty 4 järjestelmälle Muutamia 
tutkittu

Voi sisältää suuriakin pitoisuuksia legionelloja. 
Aiheuttanut tautitapauksia.

Huoltotoimet, klooraus

Uima-allasvesi On tehty 13 järjestelmälle Ei ole juuri 
tutkittu

Ei ilmeisesti sisällä suuria pitoisuuksia legio-
nelloja kloorauksen ja viileän lämpötilan vuoksi

Huoltotoimet, klooraus, lämpötila

Kostutinvesi On tehty 25 suurelle 
laitoskostuttimille

Yksittäisiä 
tutkittu

Voi sisältää suuriakin pitoisuuksia legionelloja. 
Aiheuttanut tautitapauksen. 

Puhdistaminen

Hammashoito-
koneet

Ei ole tehty Noin 
kymmenen 
tutkittu

Voi sisältää suuriakin pitoisuuksia legionelloja Viikottaiset ja päivittäiset huoltotoimet, 
säännölliset desinfioinnit

Koristesuihku-
lähteet

Ei ole tehty Yksi tutkittu Tilannetta ei tiedetä Huoltotoimet

Sumuseinät Ei ole tehty Yksittäisiä 
tutkittu

Voi sisältää suuriakin pitoisuuksia legionelloja Huoltotoimet, seuranta, puhdistuksen tehosta 
ei ole tutkittua tietoa 

Jäähdytysvesi On tehty 90 järjestelmälle Lukuisia 
tutkittu

Voi sisältää suuriakin pitoisuuksia legionelloja. 
Aiheuttanut tautitapauksen. 

Klooraus ja muut biosidit, viileät alle 20 °C 
lämpötilat pienentävät legionellakasvua

Teollisuuden 
prosessivedet

Ei ole tehty Lukuisia 
tutkittu

Voi sisältää suuria pitoisuuksia legionelloja Klooraukset ja muut biosidit, lämpötilan 
hallinta

Jätevesi 
yhdyskunta-
jäteveden 
puhdistamolla

On tehty 17 järjestelmälle Pieni määrä 
tutkittu

Vesi ja vedestä eristetty liete voi sisältää hyvin 
suuria pitoisuuksia legionelloja

Henkilökunnan ja ulkopuolisten suojaaminen 
jätevedestä ja lietteestä muodostuneilta 
aerosoleilta

Jätevesi 
teollisuudessa

On tehty 37 järjestelmälle Lukuisia 
tutkittu

Vesi ja vedestä eristetty liete voi sisältää 
erittäin suuria pitoisuuksia legionelloja. 
Aiheuttanut tautitapauksia.

Henkilökunnan ja ulkopuolisten suojaaminen 
jätevedestä ja lietteestä muodostuneilta 
aerosoleilta
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indikaattorimikrobien esiintymisestä ei voida suoraan 
päätellä, onko vesijärjestelmässä legionelloja. Suomessa 
yleensä vasta tieto tai pelko legionelloosiin sairastumi-
sesta käynnistää legionellojen tutkimisen. Niin ei vält-
tämättä tarvitsisi olla, vaan legionellatilannetta voi 
helposti selvittää vesianalyysillä jo ennen kuin kukaan 
ehtii sairastua.

Kotimaisen ohjeistuksen lisäksi Suomessa on käytössä 
eurooppalainen tekninen ohjeisto (European Technical 
Guidelines for the Prevention, Control and Investigation 
of Infections Caused by Legionella species, June 2017), 
jossa kylmälle vedelle, lämpimälle käyttövedelle, jäähdy-
tysvedelle ja porealtaan vedelle on suositeltu enimmäis-
pitoisuustasoja. Tässä ohjeistossa on suurimmaksi salli-
tuksi legionellapitoisuudeksi suositeltu 1000 pmy/l sekä 
kylmän talousveden ja lämpimän käyttöveden järjestel-
mille että tornillisille jäähdytysjärjestelmille. Porealtaissa 
tai poreammeissa legionelloja ei saisi olla lainkaan. Edellä 
mainittuja pitoisuuksia suuremmat pitoisuudet edellyt-
täisivät uusintanäytteitä, torjuntaohjelman tarkistamista 
ja mahdollisesti kiireellisiä puhdistustoimia.

Yhteenveto

Suomessakin altistutaan legionelloille, sillä monet aero-
solia muodostavat vesijärjestelmät sisältävät legionella-
bakteereja. Legionelloille voi altistua niin kotona, työpai-
koilla, hoitopaikoissa, sairaaloissa ja harrastuksissa kuin 
ulkoillessakin erityisesti kaupunki- ja teollisuusalueilla. 
Vesijärjestelmistä vastaavien kannattaa huolehtia lämpö-
tilojen, erityisesti lämpimän käyttöveden riittävästä 
kuumuudesta ja kylmän talousveden kylmyydestä. Lisäksi 
jäähdytysjärjestelmien ja erityisesti hotellien porealtaiden/
poreammeiden legionellatilannetta olisi hyvä selvittää 
säännöllisesti. Puhdistustoimin vesijärjestelmän legio-
nellapitoisuudet saadaan lähes aina turvalliselle tasolle. 
Poikkeuksena ovat jätevedenpuhdistamot, joilla legio-
nelloosien tehokkain torjuntakeino on henkilökohtainen 
suojautuminen. 

Kiitokset

Kiitämme THL:n tutkimusanalyytikkoa Marjo Tiittasta 
vuosien työstä analyysien tekemisessä.
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Aalto-yliopiston Vesi- ja 
ympäristötekniikan tutki-
musryhmä on jo pitkään 
kehittänyt uudenlaisia 

toimintatapoja alan tohtorikoulu-
tuksen toimivuuden ja yhteiskunnal-
lisen vaikuttavuuden parantamiseksi. 
Aallon tavoitteena on, että merkittävä 
osa tohtoreista työllistyy tiedemaa-
ilman ulkopuolelle, jossa he osaami-
sellaan edistävät alansa kehittymistä. 
Onnistunut väitöskirja edellyttää koko-
naisuuksien hahmottamista, kriittistä 
ajattelua ja itsenäistä projektityösken-
telyä: nämä kaikki ovat nykyajan nope-
asti muuttuvassa työelämässä erityisen 
tarpeellisia taitoja (kts. Heinonen & 
Takala 2011; EK 2011; Varis 2014, 
TEK 2015).

MVTT on osaltaan tukenut Aallon 
tohtorikoulutukseen liittyvää selvitys-
työtä. Ulla Heinosen ja Nora Sillanpään 
vuosina 2011 ja 2015 tekemissä selvi-
tyksissä korostui pitkäjänteisen ja 
järjestelmällisen ohjauksen merkitys 
onnistuneessa tohtorinkoulutuksessa. 
Ohjauksen tulisi olla laadukasta, sään-
nöllistä ja palautteen kautta motivoivaa 
(Vihavainen, 2017). Aalto-yliopisto 
pyrkii suunnitelmalliseen ja tavoite-
ajassa suoritettavaan, kansainvälisesti 
korkeatasoiseen tohtorintutkintoon. 
Korkeatasoisen tohtorinkoulutuksen 
odotetaan kehittävän vastuullisia asian-
tuntijoita yhteiskunnan suunnannäyt-
täjiksi. Tohtorikoulutettavalla on oikeus 
saada laadukasta ohjausta ja ohjaajalla 
velvollisuus antaa sitä, mutta muuten 

käytännön toteutus on usein tapaus-
kohtaista ja esimerkiksi rutiinien ja aika-
taulun sanelemaa. Jatko-opiskelijan on 
tarkoitus oppia tekemisen kautta (lear-
ning by doing) ja omaksua hyviä tieteel-
lisiä käytänteitä vastuuprofessorin ja 
ohjaustiimin jakaessa omaa osaamistaan. 
Näin prosessi sujuu ainakin teoriassa, 
mutta todellisuudessa merkittävä osa 
tohtorikoulutettavista ei valmistu tavoi-
teajassa. Tie tohtoriksi on siis haastava 
sekä jatko-opiskelijalle että ohjaajalle – 
miten tukea kaikkia osapuolia monivuo-
tisella taipaleella niin, että se hyödyttää 
myös koko alaa?

Tohtorikoulutuksen 
uudistaminen Aallossa

Aalto-yliopiston Rakennetun ympäristön 
laitoksella vuonna 2017 alkanut MVTT-
rahoitteinen kehityshanke pureutuu 
tohtorinkoulutuksen uudistamiseen. 
Me kirjoittajat muodostamme hankkeen 
ydinryhmän yhdessä kuuden vuonna 
2017 hankkeen tuella aloittaneen tohto-
rikoulutettavan kanssa (kts. alla).

Painotamme hankkeessamme sekä 
kestävien ja kannustavien toiminta-
mallien tuomista tohtorinkoulutuk-
seen, että väitöskirjatyön yhteiskun-
nallisen vaikuttavuuden merkitystä. 
Hankkeessa tunnistettujen hyvien 
käytäntöjen tulee olla myös skaalatta-
vissa laajemmille tasoille, kuten Vesi- ja 
ympäristötekniikan tutkimusryhmän 
sekä Aalto-yliopiston Insinööritieteiden 
korkeakoulun tohtorinkoulutukseen.

Maa- ja vesitekniikan tuki ry myönsi Aalto-yliopistolle historiansa 
suurimman apurahan tukeakseen suomalaista vesialan tutkimusta ja 
tohtorinkoulutusta. Hankkeessa luodaan uudenlaisia toimintatapoja 
väitöskirjaohjaukseen ja tutkimusryhmän tehokkaaseen työskentelyyn: 
samalla edistetään tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Tohtorinkoulutuksen ja vesialan 
tutkimuksen yhteiskehittäminen

MAIJA TAKA
Tohtorikoulutettava, Aalto-yliopisto
E-mail: maija.taka@aalto.fi
Kirjoittaja vastaa hankkeen 
koordinoinnista sekä uusien 
toimintamallien kehittämisestä, 
toteuttamisesta ja seurannasta.

OLLI VARIS
Professori, varadekaani, Aalto-yliopisto
Kirjoittaja vastaa hankkeen 
suunnittelusta sekä hallinnollisesta 
ja tieteellisestä johtamisesta

MARKO KESKINEN
Yliopistolehtori, Aalto-yliopisto
Kirjoittaja vastaa hankkeen 
pedagogisesta kehitystyöstä 
sekä veden ja kehityksen välisen 
vuorovaikutuksen analysoinnin 
johtamisesta

MATTI KUMMU
Apulaisprofessori, Aalto-yliopisto
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ja globaalien ravinnontuotannon 
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Uudessa ohjausmallissamme tohtorinkoulutus nostetaan 
itse väitöskirjaa laajempaan kontekstiin: jatko-opiskelijan 
tulee suunnitelmallisesti kehittää opinnoissaan sekä teoria- 
ja menetelmäosaamistaan että työelämävalmiuksiaan. 
Ajatuksena on siis rakentaa väitöskirjaprosessi henkilökoh-
taisen oppimisen kautta, yksittäisten tiedeartikkeleiden 
sijaan. Tällöin väitöskirja toimii vain yhtenä – toki keskei-
senä – osoituksena tästä kehityksestä. Näemme, että tohto-
rinkoulutus on yksilön oppimispolku, kaikkine sivuhaaroi-
neen uuden löytämisen ja oppimisen matkalla – väitöskirja 
muodostaa tälle projektille kannen, ollen yksi läpileikkaus 
tutkijankoulutuksen konkreettisista saavutuksista (Kuva 1). 
Hanke ei rajaudu vain tohtorikoulutettaviin, vaan työssä 
huomioidaan maisterivaiheen opiskelijat, tutkimusyhteisö 
ja työnantajat sekä näiden vahvempi yhteistyö. Tämän 
yhteistyön vahvistamista on toivottu pitkään. Ajatuksena 
on, että toimivat tohtorikoulutus palvelee koko vesi- ja 
ympäristötekniikan alaa ja sen kehittymistä.

Jotta uudet toimintatavat muodostuisivat luonnolliseksi 
osaksi tutkimustyötä, ne tulee kokea tarpeellisiksi ja kaikkia 
osapuolia palveleviksi. Hyvä esimerkki tästä on ryhmäämme 
kehitetyt yhteistoiminnot eli ”puuhat”. Selvitimme hank-
keemme alussa tärkeimpiä tutkimusryhmän arkea helpot-

tavia toimintoja, joiden vastuuta olisi hyvä systematisoida 
ja jakaa. Tämän keskustelun pohjalta koostimme parin-
kymmenen kohdan listan, josta jokainen saattoi poimia 
itselleen sopivimmat, yhteistä edistävät puuhat. Osa 
puuhista vakiintui nopeasti osaksi arkeemme, toiset eivät. 
Palautekeskustelun pohjalta puuhat on nyt kiteytetty 
kahdeksaan tärkeimpään tehtävään, joiden vastuu jaetaan 
tohtorikoulutettavien ja tutkijatohtoreiden kesken.

Puuhat ja muut yhteistoimintamuodot ovat vahvistaneet 
ryhmän vertaistukea ja luoneet avointa keskustelukulttuuria: 
omista tutkimuksellisista kasvukivuista halutaan puhua ja 
niihin uskalletaan kysyä apua muilta ryhmäläisiltä. Tämä 
on yksi esimerkki uudenlaisesta ohjauksesta, jollaista ei voida 
sanella ylhäältä vaan luodaan yhteiskehittämisen avulla. 
Uusien tohtorikoulutettaviemme ryhmä on hioutunut 
nopeasti vahvaksi tiimiksi ja sen kunniaksi MVTT:n halli-
tuksen puheenjohtaja Timo Maasilta avasi ryhmälle keväällä 
oman työtilan, Majakan (Kuva 2) toukokuussa 2017.

Kuva 1. Tohtorinkoulutuksen onnistumista mitataan 
usein väitöskirjalla, projektin näkyvimmällä osalla. Val-
taosa koulutuksessa kerätyistä tiedoista ja taidoista ovat 
kuitenkin väitöskirjassa osoittamatonta, näkymätöntä 
oppimista. Hankkeessa painotetaan vakan sisältöä (nä-
kymätöntä oppimista), ei vain sen kantta (väitöskirjaa).

Kuva 2. MVTT:n hallituksen puheenjohtaja Timo Maasil-
ta avasi hankkeen oman työtilan, Majakan toukokuussa 
2017. Yhteinen työtila mahdollistaa tohtorikoulutetta-
ville paremman ympäristön yhteistoimintakulttuurille.
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Tohtorikouluttamisen kehittämiseksi olemme perehtyneet 
ohjaukseen ja pedagogiikkaan liittyvään tutkimukseen ja 
selvittäneet valmistuneiden ja nykyisten tohtorikoulutetta-
vien kehittämistarpeita. Yhä useampi on herännyt siihen, 
että jatko-opinnot eivät ole vain väitöskirjan valmistelua 
vaan paljon laajempi kokonaisuus, jossa tavoitteena on 
itsenäinen ja osaava tutkija. Ohjauksen toivotaan olevan 
jatkuvaa ja kannustavaa, ja kytkös käytäntöön lisää työn 
merkityksellisyyttä. Painotammekin tohtorinkoulutuk-
sessa sekä ulkoisen että sisäisen ohjauksen merkitystä sekä 
molemminpuolista sitoutumista. Työn ohjaukseen osallis-
tuukin professorin ja ohjaustiimien lisäksi myös tulosten 
loppukäyttäjiä ja muita intressiryhmiä. Lisäksi tutkijatohto-
reiden asemaa ohjauksessa vahvistetaan, itsenäistä vastuun-
ottotaitoa kehitetään, koulutettavien tiimityötaitoja ja 
yhteisoppimista vahvistetaan ja työn edistymistä seurataan 
säännöllisillä, jatko-opiskelijan järjestämillä tapaamisilla.

Suomalainen vesialan tutkimus
Projektimme toinen painopiste on suomalaisen vesitut-
kimuksen kehittäminen ja sen aseman vahvistaminen 
kansainvälisessä ammatillisessa ja tieteellisessä yhteisössä. 
Kansainvälisesti korkeatasoiseen tutkimukseen tuodaan 
uusia menetelmiä ja aineiston analysoinnin moderneimpia 
menetelmiä. Luonnonvara- ja ympäristöongelmat ovat 
kytköksissä toisiinsa ja niillä on suoria ja epäsuoria aiheut-
tajia ja vaikutuksia. Nämä verkostot ovat monimutkaisia, 
ja niiden tutkiminen ja tekijöiden tunnistaminen on haas-
tavaa. Työ on kuitenkin tehtävä, jotta monimutkaisten 
ja polttavien ongelmien diagnosointi- ja ratkaisutaidoissa 
oltaisiin maailman huippuja. Vesi ja kehitys –ryhmässä 
pureudutaan sekä kotimaisiin että globaaleihin haasteisiin.

MVTT:n rahoittamassa hankkeessa tehdään laaja-alaista 
vesialan tutkimusta. Tohtorikoulutettava Amy Fallon 
tutkii dynaamisia jokialueita ja niiden mahdollisuuksia 
sopeutua ilmastovaihteluihin. Hän tutkii maatalouden 
haavoittuvuutta ja paikallishallinnon roolia eri mitta-
kaavatasoilla erityisesti Afrikassa ja Aasiassa. Venla Niva 
keskittyy tutkimuksessaan slummeihin ja niiden asemaan 
kaupungin ja ympäröivän maaseudun välissä. Millainen 
on alueiden välinen metabolia, millaisia riskejä slummiu-
tuminen aiheuttaa vesiturvallisuudelle, ja miten hallinto 
voisi ohjata kasvua kestäväksi?

Pekka Kinnunen on kiinnostunut ruoan maailmanmark-
kinoiden fysikaalisista, taloudellisista ja poliittisista rajoit-
teista. Työssä tutkitaan myös kuljetusmatkoihin vaikut-
tavia tekijöitä sekä virtuaalisen veden merkitystä. Myös 
Matias Heino on kiinnostunut globaaleista ruoantuo-
tantojärjestelmistä, ja hän tutkii ilmastoshokkien, kuten 
El Niñon vaikutuksia järjestelmään. Heinon työ auttaa 

tunnistamaan riskejä ja luomaan keinoja varautua niihin 
nykyistä paremmin.

Ruoantuotanto on keskiössä myös Lauri Ahopellon 
väitöskirjassa. Ahopelto tutkii vesiturvallisuutta ja erityi-
sesti kuivuuden merkitystä suomalaiselle vesiturvallisuu-
delle. Tapaustutkimusten avulla Ahopelto luo skenaari-
oita siitä, miten Suomen vesien turvallisuutta voitaisiin 
parantaa, ja mitä Suomi voisi omien kokemustensa myötä 
opettaa muulle maailmalle vesiturvallisuuden kehittä-
misestä. Työ liittyy Strategisen tutkimuksen neuvoston 
rahoittamaan Winland-tutkimushankkeeseen (Keskinen 
et al., 2016), jota ryhmämme koordinoi. Marko Kallio 
työskentelee tohtorikoulutettavana sekä Vesi ja kehitys- 
että Geoinformatiikan tutkimusryhmässä. Kalliolla on 
pitkä tutkimustausta Kaakkois-Aasiassa ja hän keskittyy 
työssään alueen vedenpuutteesta kärsiviin yhteisöihin. 
Alueellisen mallintamisen avulla Kallio luo kustannuste-
hokkaita työkaluja näiden haavoittuvien alueiden tunnis-
tamiseen myös siellä, mistä aineistoa ei juuri ole.

Ilmastonmuutos, kuivuus, ruoantuotannon riskit – nämä 
ovat yhtä kaikki sekä globaaleja että suomalaisia uhkia. 
Projektimme pyrkii seuraavan neljän vuoden aikana 
muuttamaan maailmaa kestävämpään suuntaan luomalla 
uusia työkaluja, tunnistamalla uudenlaisia kytkentöjä ja 
ennen kaikkea tuomaan tiedettä lähemmäs suunnittelua ja 
päätöksentekoa. Veteen ja luonnonvaroihin liittyvät haas-
teet niin Suomessa kuin globaalistikin ovat monimutkaisia 
ja vaativat kokonaisuuksien hahmottamista sekä erilaisten 
kytkösten ymmärrystä: näissä molemmissa tutkimuksella 
sekä tohtoreilla on runsaasti annettavaa koko alallemme.  
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Uudet teknologiat mahdol-
listavat edullisesti suurien 
kuvamäärien keräämisen 
ilma-aluksilla ja älypuhe-

limilla. Suurien kuva-aineistojen läpi-
käynti voidaan tehdä automaattisesti 
konenäön avulla. Konenäön avulla 
pystytään automaattisesti tunnista-
maan kuvista kohteita (lajeja). Vesikas-
vien kartoituksessa voidaan tunnistaa 
rehevöitymisen kannalta keskeiset lajit 
ja niiden kasvustot (Husson ym. 2014 
ja 2016) ja nykyisin humusjärvien vesi-
kasvillisuuden tila voidaan arvioida 
ilma-kuvamateriaalista luotettavasti 
ja nykyistä maastotyötä merkittävästi 
edullisemmin (Birk ym. 2014). 

Vieraslajeista jättiputken torjunta on 
maanomistajan velvollisuus ja sen 
torjunta voi maksaa jopa – 40 000 € 
per esiintymä (Rajmis ym. 2016). 
Pelkästään Suomessa arvioidaan 
olevan tuhansia vielä löytämättömiä 
esiintymiä, yhden uuden esiintymän 
tunnistaminen ja nopea torjunta voivat 
säästää yli 1 000 € eli konenäölle on 
selkeästi kysyntää.

Konenäkö tuo siis hyötyjä, joten 
päätimme kokeilla konenäön sovel-
tuvuutta lajien tunnistamiseen ympä-
ristötiedon tuotannossa maa- vesi- ja 
liikennealueilla. Maastotieto kerät-
tiin ilma-aluksella, älypuhelimella 
sekä jalkaisin neljältä paikkakunnalta 
ja yhdeksältä eri alueelta. Konenäkö 

opetettiin tunnistamaan pohjan-
lumme (Nymphaea alba ssp. candida), 
järviruoko (Phragmites australis) 
ja kaukasianjättiputki (Heracleum 
mantegazzianum).

Asiakastarpeet – seuranta, 
kartoitus ja torjunta

Ympäristöhallinnon ympäristöseuran-
noissa kerätään tietoa mm. maa- ja vesi-
alueiden lajeista sekä elinympäristöistä. 
Ympäristöstä tuotetun tiedon avulla 
voidaan tehdä tarkempia hoitosuun-
nitelmia sekä valvoa ympäristön tilaa 
ja kehityssuuntia. Liikennealueiden 
ympäristön hoito ja kunnostaminen 
vaativat tietoa uhanalaisten lajien ja 
elinympäristöjen sekä vieraslajien 
esiintymisestä. Tiedon avulla pystytään 
kohdentamaan tarvittavat suojelu- tai 
torjuntatoimenpiteet kustannustehok-
kaasti oikeille alueille. Rakennusalalla 
tehdään ympäristövaikutusten arvi-
ointia ja luontoselvityksiä.

Vaikeakulkuisessa maastossa tai 
laajoilla alueilla on automaattinen 
kuvatulkinta tehokas apuväline. 
Maanomistajan näkökulmasta jättiput-
kiesiintymä laskee tontin arvoa ja aihe-
uttaa kustannuksia. Hakkuuaukeilla 
jättiputket haittaavat metsän uudistu-
mista, minkä seurauksena metsänomis-
tajille voi syntyä tappioita. Ajoissa saatu 
tieto, kasvin esiintymästä, vähentää 
torjuntakustannuksia.

Konenäköpalvelu ympäristötiedon 
tuotannossa vesi-, maa- ja 
liikennealueilla

Konenäkö tuo tehokkuutta vaativissa maasto-olosuhteissa ja laajoissa 
kartoituksissa. Mahdollisuuksia on vieraslajien torjunnassa, uhanalais-
ten lajien ja elinympäristöjen kartoittamisessa sekä suojelemisessa.

JARI SILANDER
erikoistutkija
Suomen ympäristökeskus
e-mail: jari.silander@ymparisto.fi
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PEKKA VANHALA, 
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Ohjeistus ja välineet tiedon 
keräämisessä

Kuvauksissa käytettiin drone- ilma-
alusta sekä älypuhelimia. Käytetty 
ilma-alus oli DJI Mavic PRO, hinta 
noin 1 200 € (Kuva 1), videon reso-
luutio 4096 x 2160 ja lentoaika noin 
20 min. Käsivaraisissa kuvauksissa 
käytettiin älypuhelinta ja Viominer 
-sovellusta. Tavoitteena oli kerätä 
materiaalia, josta ihminen pystyy 
tunnistamaan halutut lajit.

Kuvauksista saatuja kokemuksia.

Tutustu lainsäädäntöön

Pyydä lupa kuvauksiin

Sovita lentokorkeus ja teknologia

Kuvaa hyvällä säällä

Käytä vakainta älypuhelimen kanssa

Suunnittele kuvaukset

Kuvaa useita paikkoja

Kerätty aineisto

Vesikasvillisuus – järviruoko ja 
lumme

Kuvaukset tehtiin Tohmajärvellä 
15.8.2017. Maastoon merkittiin 
linjat, joilta kirjattiin havaitut lajit ja 
arvioitiin niiden runsaudet, vesikas-
viseurannoissa käytetyn päävyöhyke-
linja periaatteella. Tutkitulta linjalta 
löytyi maastossa 23 [varsinaista määri-
tettyä] lajilleen tunnistettua ranta- ja 
vesikasvia sekä 10 muuta taksonia – 
maakasveja tai määrittämättä jääneitä 
vesisammalia. Kuvamateriaalista arvi-
oitiin visuaalisesti tunnistettavissa 
olevia lajeja (Kuva 2). Asiantuntija-
arvion mukaan useat lajit olivat 
kuvilta tunnistettavissa. Konenäön 
opetus tehtiin kahdelle helposti 
tunnistettavalle ja tutkitulla alueella 
yleiselle lajille, järviruo’olle ja pohjan-
lumpeelle. Kuvista järviruo’on yksit-
täisten ruokojen erottaminen tiheistä 
esiintymistä oli vaikeaa. Kuvaksissa 
epätarkkuutta aiheuttivat auringon 
heijastumat, suuri lentonopeus sekä 
tuuli.

Kuva 1. Kuvassa näkyy käytetty kuvauskopteri kuvaamassa jättiputki-
esiintymää Mäntsälässä 17.8.2017. Esiintymä on noin 6 vuotta vanha ja 
esiintymän poistaminen maksaa arviolta yli 10 000 €.

Kuva 2. Esimerkkikuva, jossa näkyvät vesirutto, tylppälehtivita ja uistinvita.
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Vieraslajit - jättiputki
Jättiputkia kuvattiin kolmella eri paikkakunnalta kahdek-
sassa eri kohteessa. Ilma-alus kuvaukset suoritettiin 
noin kolmen metriin korkeudelta, kameran kulmalla 
45 astetta (eteenpäin) ja lentonopeudella 3 km/h. 
Älypuhelinkuvaksen haasteena olivat alhainen kuvauskor-
keus sekä ylivalottuneet kuvat. Jättiputkea kuvattiin muun 
muassa Mäntsälässä elokuussa 2017 (Kuva 3).

Konenäkö ja sen opettaminen
Automaattinen kuvantunnistus voidaan jakaa kahteen 
vaiheeseen: 1) mallin luomiseen ja opettamiseen ja 2) 
mallin hyödyntämiseen. Algoritmit opetetaan tunnista-
maan halutut kohteet esimerkkien avulla niin että kuviin 
merkitään haluttu kohde, joka sen jälkeen voidaan viedä 
koneelle opetettavaksi. Esimerkkejä tarvitaan samalla 
tavalla kuin esimerkiksi jos ihminen haluttaisiin opettaa 
tunnistamaan lumme, kun kasvin ulkonäkö muuttuu 
paljon kesän aikana tarvitaan opetusesimerkkejä eri kasvu-
vaiheista. Näin tapahtuvaa opettamista kutsutaan ohja-
tuksi oppimiseksi (supervised learning) ja tähän soveltuvia 

Kuva 3. Jättiputken lehden muoto muuttuu sen ikään-
tyessä. (© Jari Silander)

Kuvista voidaan tunnistaa useita lajeja, kuvassa mm. karhunköynnös, pujo, maitohorsma, pietaryrtti ja pelto-ohdake. 
(© Jari Silander)
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menetelmiä syväoppimiseksi (deep learning). Esimerkiksi 
lumpeiden tunnistaminen vaati noin 60 kuvaa eri kuva-
kulmista ja erilaisissa valaistusolosuhteissa kuvattua kuvaa 
(Kuva 4), tämän projektin kannalta hyväksyttävän loppu-
tuloksen saavuttamiseen.

Tulokset
Konenäkömalli opetettiin tunnistamaan lumpeet, järvi-
ruoko sekä jättiputki. Tunnistuksen luotettavuus oli yli 
95 %, kun kohde oli selkeästi nähtävissä eikä tunnis-
tetun kohteen edessä ollut muuta kasvillisuutta. 
Tunnistustarkkuus laski merkittävästi kasvillisuuden 

ollessa tiheää (Kuvat 5 ja 6). Tunnistuksen kyvykkyys on 
pitkälti riippuvainen koulutusaineistosta ja sillä on suora 
vaikutus siihen mitä tunnistusvaiheessa kuvasta tunniste-
taan. Tunnistus kuvissa oleva prosenttiarvo kuvaa mallin 
omaa luottamusta siihen, että kohde vastaa sille koulutet-
tuja kohteita.

Konenäköteknologian ongelmat liittyvät tiedon kerää-
miseen ja riittävän koulutusmateriaalin keräämiseen 
Opetusaineiston sisältö, laatu ja monipuolisuus luovat 
rajoitteet konenäön kyvykkyydelle. Konenäkömenetelmän 
vieminen käytäntöön vaatii usein useita “palautekier-
roksia”, algoritmit oppivat usein aluksi vääriä asioita tai 

Kuva 4. Opetusvaiheessa kuviin merkitään kohteet. Pyöreät kohteet ovat lumpeita ja kolmiomaiset järviruokoa.

Kuva 5. Videoista konenäkömalli tunnisti lumpeet sekä järviruokon. Video on katsottavissa hankkeen kotisivuilla.
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aineistossa on puutteita. Kun lisätään materiaalia sellai-
sista tilanteista, jotka ennen palautekierrosta ovat järjes-
telmälle vaikeita tai tulokset virheellisiä, voidaan ”palau-
tekierrosten” avulla kehittää algoritmia. Tällaista oppi-
mista kutsutaan aktiiviseksi oppimiseksi (active learning). 
Konenäkömalli tarvitsee oppiakseen satoja kuvia, jokai-
sesta opetettavasta kohteesta.

Yhteenveto
Kokemuksemme ja kirjallisuuden mukaan konenäkö-
palvelu soveltuu tiettyjen luontotyyppien kartoitukseen, 
inventointiin ja eräiden kasvilajien tunnistamiseen sekä 
on vaativissa olosuhteissa maastotyötä edullisempaa. 
Potentiaalisia sovellusalueita löytyy viherhoidosta, lajien 
kartoituksissa ja inventoinneissa ympäristöseurannoissa, 
luontoselvityksissä, vaikutusten arvioinnissa kaavoi-
tuksessa, YVA-ja ympäristölupahakemusmenettelyissä. 
Ongelmana ei ole teknologian toimivuus vaan järkevän 
käyttötapauksen löytäminen

Vesistöjen tilan seurannassa sovellusmahdollisuuksia on 
ainakin rehevöityneillä tai rehevöitymässä olevien järvien 

vesikasvillisuusvyöhykkeiden (ilmaversoiset, kelluslehtiset) 
muutosten sekä yksittäisten kiinnostavien lajien runsaus-
muutosten seurannassa. Erityisesti potentiaalinen konenä-
köpalvelun sovelluskohde on vieraslajiesiintymien ja uhan-
alaisten lajien kartoitus liikennealueilla.

Järkevien liiketoimintamallien sekä tiedon analysointipro-
sessien kehittämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. 
Ilma-aluskuvien tulkinnan tulee olla automaattista, nopeaa 
ja edullista ja kuvauksien yleistymiseksi nopeasti.

Konenäkö ympäristötiedon tuotannossa 
(EnVision)

Hankkeen toteuttamista tukivat SYKEn lisäksi Pohjois-
Savon, Pohjois-Karjalan ja Uudenmaan ELY -keskukset, 
Vionice Oy, Liikennevirasto ja Luontoturva Ky. Hankkeen 
rahoitti ympäristöministeriö.
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Kuva 6. Jättiputki tunnistettiin kuvista opetetun lehden perusteella. Tunnistuksen luotettavuus on mallin mukaan 
99 % ylemmille lehdille ja alemmalle 63 %, käytetyn opetusaineiston määrä oli erittäin pieni.

Lisätietoja

Video: http://www.syke.fi/hankkeet/envision
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Tutkimuksessa tarkasteltiin maan pai-
numista jokien tulvapelloilla vertaa-
malla vanhojen, vuosilta 1959–1990 
olevien kuivatuskarttojen maanpin-
nan korkeuksia Maanmittauslaitoksen 
laserkeilausaineiston vastaaviin arvoi-
hin. Määritettyjen painumamallien 
avulla tarkasteltiin peltojen painu-
mista pitkällä aikavälillä ja vertailtiin 
painumisesta johtuvaa tulvan leviä-
mistä tutkimusalueilla. Tutkimuksessa 
havaittiin maan painuvan ja vuotuisen 
tulvan leviävän merkittävästi erityises-
ti paksujen turvekerrosten alueilla.

Tulvien vaikutukset maanvilje-
lyyn riippuvat niiden kausit-
taisen esiintymisen ajankoh-
dasta. Useimmiten voimak-

kaimmat tulvat osuvat keväälle, mutta viime 
vuosina myös kesätulvat ovat lisääntyneet. 
Liika kosteus viljelysmaassa heikentää sen 
kantokykyä niin, että työkoneiden liik-
kuminen vaikeutuu tai estyy kokonaan. 
Lisäksi pelloilla talvehtineille kasveille 
saattaa aiheutua kasvuongelmia tai ne 
voivat tukehtua. Taloudelliset vahingot ovat 

ilmeisimmät tulvan sattuessa kesäaikaan, 
kun tulvavesi tuhoaa pelloilla kasvavan 
sadon. Lisäksi tulva heikentää sadon laatua, 
huuhtoo ravinteita veteen, syövyttää joen ja 
valtaojien reunoja, liettää pellon pintaa sekä 
levittää rikkakasvien siemeniä ja roskia.

Tutkimusalue
Painumamallit muodostettiin neljälle eri 
tutkimusalueelle, jotka sijaitsivat Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskuksen säännöstele-
mien Siika-, Lamu-, Kala- ja Kalajanjoen 
varsilla. Siikalatvan kunnassa sijaitsevat 
Kaivosojan (Siikajoki) ja Junnonojan 
(Lamujoki) tutkimusalueet. Nivalan 
kunnassa sijaitsee Huokumaanojan 
(Kalajoki) ja Reisjärven kunnassa 
Herralanpuron (Kalajanjoki) tutkimus-
alue. Alueet määräytyivät saatavilla olleiden 
kuivatuskarttojen sijaintien ja seudun tulva-
herkkyyden perusteella. Kohteista eniten 
tulvista on kärsinyt Siikajoen varressa sijait-
seva Mankilan tulva-alue.

Painumisen syyt
Viljelysmaan painuminen johtuu pää asias sa 
kuivatuksesta aiheutuvasta konsolidaatio-
painumisesta (Kuva 1). 

Maan painuminen tulvapelloilla
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Kuva 1. Kuivatuksen parantami-
sesta aiheutuva konsolidaatiopai-
numinen. A) Vakaalla pohjaveden-
pinnan tasolla huokosvesi kannat-
telee yläpuolisten maakerrosten 
painon. B) Kun kuivatusta paran-
netaan esimerkiksi salaojaputkis-
tolla, pohjavedenpinta alenee, 
yläpuolisten maakerrosten paino 
siirtyy huokosvedeltä maa-ainek-
sen varaan ja aiheuttaa maarakeil-
le jännityksen σ, joka aiheuttaa 
maan tiivistymisen ja maanpinnan 
painumisen.
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Kun maan kuivatustilannetta parannetaan, maahiuk-
kasten välissä oleva huokosvesi alkaa poistua alentaen 
pohjavedenpintaa. Tällöin yläpuolisten maakerrosten 
paino siirtyy huokosvedeltä maa-aineksen kannattele-
maksi ja maa alkaa tiivistyä. Painumavauhti on suurim-
millaan heti kuivatuksen parantumisen jälkeen, mutta 
erityisesti hienojakoisilla maalajeilla, kuten savella, konso-
lidaatiopainuminen voi jatkua useita kymmeniä vuosia. 
Niillä painumamäärät ovat myös suurempia kuin karke-
ajakoisilla maalajeilla.

Painumiseen vaikuttavat myös muut tekijät. Jos pohjave-
denpinta on ollut ennen kuivatusta maanpinnan tasossa tai 
ylempänä, tiedetään kuivakuorikerroksen muodostumisen 
aiheuttavan painumista. Maanviljelytoimenpiteiden aihe-
uttama maan tiivistyminen on kosteassa maaperässä tai 
pohjamaahan ulottuessaan palautumatonta, mikä painaa 
maanpinnan tasoa pysyvästi alaspäin. Tiivistymisen suurin 
syy on painavien työkoneiden käyttö kosteilla pelloilla. 
Myös viljelysmaan negatiivinen ainetase aiheuttaa painu-
mista. Tällöin pellolta poistuu enemmän ainetta kuin 
sinne tulee. Merkittävimmät syyt tähän ovat eroosio ja 
orgaanisen aineksen hajoaminen. Painuminen on suurinta 
juuri eloperäisillä maalajeilla, kuten turpeella ja liejulla.

Painumatutkimus
Peltomaan painumista tutkittiin vertaamalla 
Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistosta saatavaa 
maanpinnan korkeustasoa (tarkkuus 150 mm) arkis-
tosta haettujen vanhojen kuivatuskarttojen korkeusta-
soihin. Kuivatuskarttojen tarkkuuteen vaikuttavia virhe-
lähteitä ovat vanhojen kuivatuskarttojen korkeusmittaus- 
ja georeferointivirheet, pellon pinnanmuotojen huomioi-
minen mittauksessa ja mittausajankohta. Tutkimuspisteistä 
todettiin keskimäärin 76 %:n painuneen. Painuneiden 
pisteiden keskipainuma oli Kaivosojalla 297 mm vuosina 
1982–2009 (11 mm/v), Junnonojalla 295 mm 1962–
2013 (6 mm/v), Huokumaanojalla 248 mm 1959–

2009 (5 mm/v) ja Herralanpurolla 192 mm 1990–2014 
(8 mm/v). Pahimmilla alueilla keskipainumavauhdit 
olivat Kaivosojalla 25 mm/v, Junnonojalla 10 mm/v, 
Huokumaanojalla 15 mm/v ja Herralanpurolla 25 mm/v. 
Erityisen voimakkaasti olivat painuneet paksut turve- ja savi-
liejukerrokset ja sitä enemmän, mitä paksumpi oli painuva, 
orgaaninen kerros. Kaivosojalla ja Huokumaanojalla tarkas-
teltiin myös viime vuosina 2009–2017 tapahtunutta painu-
mista GPS-mittausten avulla. Tulosten perusteella painu-
minen ei ollut hidastunut, vaan pikemminkin kiihtynyt.

Painumisen vaikutukset
Osana diplomityötä tehdyn kyselytutkimuksen mukaan 
maanviljelijöiden mielestä tulvan vaikutukset ovat kasva-
neet viimeisen 20 vuoden aikana. Tilastot kuitenkin osoit-
tavat, että tulvien keskimääräinen suuruus on tänä ajan-
jaksona hieman laskenut. Tulvien koetaan lisääntyneen, 
vaikka tulvavedenkorkeuksissa ei olekaan tapahtunut 
suuria muutoksia. Syynä tähän on työssä havaittu kuiva-
tuksesta johtuva peltomaan tiivistyminen ja painuminen. 
Alavilla, tulvaherkillä peltoalueilla, joissa suuria korkeus-
eroja ei ole, pienikin pellon pinnan korkeustason alene-
minen ulottaa tulvaa pidemmälle kuin aiemmin (Kuva 2). 
Maan painumisen johdosta tulva-alueet kasvavat joki-
varsien pelloilla, vaikka tulvavedenkorkeus pysyisikin 
samana. Jos asiaa tarkastellaan tulvien toistuvuuden näkö-
kulmasta, maan painuminen tihentää pelloille leviävien 
tulvien toistumisväliä.

Painumisesta johtuvaa tulvien leviämistä tutkittiin muodos-
tamalla tutkimusalueen määritetyistä painumavauh-
deista malli, jonka avulla maanpinnan nykyisiä korke-
uksia saatiin muutettua painuman vaikutusten mukai-
siksi eri ajankohdille. Vertailu suoritettiin valitsemalla 
vakio vedenkorkeustaso, jonka peittämän alueen pinta-ala 
määritettiin kuivatussuunnitelman vuonna, laserkeilaus-
vuonna ja 20 vuotta laserkeilauksen jälkeen. Kaivosojan 
tutkimusalueella tulvan peittämä ala oli kasvanut kuiva-

Kuva 2. Painumisen vaikutus tulva-alueen kasvamiseen alavalla tulvapellolla.
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tussuunnitelman ja laserkeilauksen 
välillä 8,8 ha (Kuva 3), Junnonojalla 
4,7 ha (Kuva 4) ja Herralanpurolla 
12 ha (Kuva 5). Vastaavasti seuraavan 20 
vuoden aikana, jos painumisolosuhteissa 
ei tapahdu muutoksia, tulvan peittämä ala 
tulee kasvamaan Kaivosojalla 17 ha (yht. 
26 ha), Junnonojalla 3,8 ha (yht. 8,5 ha) 
ja Herralanpurolla 29 ha (yht. 41 ha).

Siika- ja Lamujoella arvot yleistet-
tiin karkeasti koko jokivarren alueelle, 
kun tulvariskikarttojen avulla määritet-
tiin tutkimusalueen osuus kaikista joen 
tulva-alueista. Siikajoella vuotuinen tulva 
on viljelysmaan painumisesta johtuen 
levinnyt 130 ha ja Lamujoella 90 ha 
sekä seuraavan 20 vuoden aikana tulee 
vielä leviämään Siikajoella 250 ha (yht. 
380 ha) ja Lamujoella 73 ha (yht. 160 ha). 
Jos kaikki maan painumisen takia vuosit-
tain tulvaveden alle jäävä peltomaa katso-
taan viljelyskelvottomana arvottomaksi, 
niin painuminen aiheuttaa taloudellista 
vahinkoa lähitulevaisuudessa Siikajoella 
95 000 e/v ja Lamujoella 27 000 e/v.

Kalajoella Huokumaanojan tutkimusalu-
eella yleisten tulvien haitat on torjuttu 
joen rantapengerryksillä. Siellä maan 
painuminen aiheuttaa muita haittoja. 
Suurin ongelma on ojituksen jatkuva 
syventämistarve. Kuivatusojia toistuvasti 
syvennettäessä pumput jäävät suhteessa 
ylemmäs. Kun pumpun laskemisvara on 
käytetty, joudutaan koko pumppaamo-
rakennus uusimaan syvemmälle. Lisäksi 
pengerrysalueella aiheutuu muita hait-
toja, kuten eristysojien heikkoa toimintaa, 
ojien kaatojen muuttumista epäedullisiksi 
ja suotovesimäärien lisääntymistä.

Ratkaisuvaihtoehtoja
Ongelman voisi ratkaista i) tulvia ehkäi-
semällä, ii) sopeuttamalla maanviljelyä 
tulvaveden läsnäoloon tai iii) lopettamalla 
maanviljely tulvariskialueilla. Vesistön 
säännöstelyä on jossain määrin mahdol-
lista kehittää mukautumaan paremmin 
muuttuviin olosuhteisiin. Tulvia ei kuiten-
kaan tulla koskaan täysin hallitsemaan. 
Alavammilla paikoilla tulisi pyrkiä valitse-

Kuva 5. Tulvan peittämän peltoalueen laajuus Kalajanjoen Herralanpu-
rolla painumamallin perusteella vedenkorkeudella 110,20 m vuosina 
1990 (vihreä), 2013 (keltainen) ja 2033 (punainen).

Kuva 3. Tulvan peittämän peltoalueen laajuus Kalajoen Kaivosojalla 
painumamallin perusteella vedenkorkeudella 50,70 m vuosina 1982 
(vihreä), 2009 (keltainen) ja 2029 (punainen).

Kuva 4. Tulvan peittämän peltoalueen laajuus Lamujoen Junnonojal-
la painumamallin perusteella vedenkorkeudella 85,30 m vuosina 1962 
(vihreä), 2013 (keltainen) ja 2033 (punainen).
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maan viljeltävä kasvilaji hyvin tulvaa sietäväksi. Nurmet 
sietävät tilapäistä tulvavettä paremmin kuin viljat ja 
puusto paremmin kuin viljelyskasvit. Koska konsolidaa-
tiopainuminen johtuu maakerrosten painon siirtymisestä 
huokosvedeltä maahiukkasten varaan, ongelma saattaisi 
lievittyä pitämällä huokoset täynnä vettä mahdollisimman 
suuren osan ajasta. Säätökastelun mahdollisuuksia konso-
lidaatiopainuman ehkäisemisessä etenkin turvevaltaisilla 
pelloilla olisi syytä tutkia tarkemmin.

Viimeinen vaihtoehto on lopettaa peltoviljely kokonaan 
tulva-alueella muuttamalla se takaisin tulvaniityksi tai 
-metsäksi. Poliittinen ratkaisu voisi olla kehittää tuki-
järjestelmää suuntaan, jossa pahimmilla tulva-alueilla 
luonnonhoitopeltojen maksimiosuus ei perustuisi tilan 
pinta-alaan, vaan pikemminkin tulva-alueiden alueelli-
seen jakautumiseen. Tulva-alueet ovat tärkeä elinympä-
ristö monille eliölajeille ja ne lisäävät luonnon monimuo-
toisuutta. Tulva-alueet myös toimivat tulvaveden varas-
toina pienentäen muun vesistöalueen tulvimista. Viljelyn 
lopettaminen laajoilla tulva-alueilla olisi kuitenkin elin-
keinopoliittisesti merkittävä haaste. Toisaalta myöskään 
tulvapeltojen väkinäinen viljeleminen ei välttämättä ole 
taloudellisesti kannattavaa. Ratkaisuja maan painumisen 
aiheuttamiin kasvaviin ongelmiin tarvitaan, sillä maan-
viljely on Suomessa muutenkin taloudellisesti ahtaalla. 
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Glyfosaatti kehitettiin 1970-
luvulla ja siitä on 40 
vuodessa tullut maailman 
eniten käytetty rikkakasvien 

torjunta-aine. Vuoden 2014 glyfosaatin 
globaalikäyttömäärä olisi riittänyt joka 
neljännen maapallolla olevan pellon 
kertaruiskutukseen (20–30% pelto-
alasta vuonna 2014; Benbrook 2016) 
ja sen jälkeen käyttömäärä on edelleen 
kasvanut. Glyfosaattia levitetään kasvien 
vihreille osille, josta se kulkeutuu kasvin 
kaikkiin kasvupisteisiin, estää 5-enoli-
pyruvyylishikimaatti-3-fosfaattisyntaasi 
(EPSPS) -entsyymin toiminnan aiheut-
taen lopulta kasvin kuoleman.

Glyfosaattia voidaan käyttää kasvu-
kauden aikaisten rikkakasvien torjumi-
seen vain erikseen glyfosaattikestäviksi 
jalostetuilla lajikkeilla (esim. soijapapu, 
maissi, puuvilla). Käytännössä valtaosa 
(80%; Benbrook 2016) maailmalla viljel-
lyistä soijapavuista on tällaisia. Suomessa 
glyfosaatin myyntimäärät ovat kasva-
neet merkittävästi 1990-luvulta keven-
nettyjen muokkausmenetelmien yleisty-
essä. Syyskyntö toimi aiemmin mekaa-
nisena torjuntana juuririkoille, mutta 
siitä luopuminen on lisännyt rikkakas-
vien kemiallisen torjunnan tarvetta ja 
glyfosaatin käyttö on ollut tähän yleisin 
ratkaisu.

Glyfosaattia on pidetty tehokkaana ja 
lähes haitattomana aineena. Valtaisat 
käyttömäärät ovat kuitenkin johta-
neet viimeisen kymmenen vuoden 
aikana epäilyksiin sen haitallisista vaiku-
tuksista. Maailman terveysjärjestön 

alainen syöpäjärjestö (IARC) luokitteli 
glyfosaatin mahdollisesti syöpää aiheut-
tavaksi aineeksi (vrt. kofeiini) keväällä 
2015, mutta ei ottanut kantaa siihen, 
millaisilla annoksilla tämä mahdollisuus 
saattaisi toteutua. Euroopan elintarvi-
kevirasto (EFSA) puolestaan arvioi, että 
glyfosaatti on turvallinen aine. Keväällä 
2017 valmistunut Euroopan kemikaali-
viraston (ECHA) lausunto toteaa, että 
glyfosaattia ei luokitella syöpävaaral-
liseksi eikä mutaatioita aiheuttavaksi 
aineeksi, mutta se luokitellaan edel-
leen vakavia silmävaurioita aiheutta-
vaksi ja vesieliöstölle kroonisesti myrkyl-
liseksi aineeksi. Joki- ja järvivesien 
glyfosaattin pitoisuuden vuosikeskiar-
volle on ehdotettu ympäristönlaatunor-
miksi 100 µg/L ja hetkellisen pitoisuuden 
ympäristönlaatunormiksi 400  µg/L. 
Ympäristönlaatunormi perustuu herkim-
pien vesieliöiden ekotoksisuustuloksien ja 
aineiston laajuuden avulla määritettyyn 
kertoimeen. Glyfosaatin kohdalla levät 
ovat herkimpiä. Tuoreessa kanadalai-
sessa tutkimuksessa havaittiin kuitenkin 
glyfosaatin vaikuttavan jokivesien leviin 
jo huomattavasti pienemmillä pitoisuuk-
silla (Smedbol et al. 2017). Jo 1  µg/L 
glyfosaattipitoisuudet vähensivät levien 
klorofylli a:n ja karotenoidien pitoi-
suuksia ja 5 – 10 µg/L pitoisuudet aiheut-
tivat havaittavia muutoksia levälajistossa.

Glyfosaatti eroaa muista 
kasvinsuojeluaineista

Glyfosaatti on Suomessa eniten käytetty 
kasvinsuojeluaine. Suurista käyttömää-
ristä huolimatta glyfosaatin ympäris-
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töpitoisuuksista suomalaisissa pintavesissä tiedetään 
vähemmän kuin monen muun torjunta-aineen, sillä sen 
analysointi on erillisanalyysin vuoksi kallista, eikä mikään 
säädös suoraan velvoita seuraamaan sen pitoisuuksia. 
Glyfosaatin pitoisuuksia on selvitetty muutamilla joki-
paikoilla muun kasvinsuojeluaineseurannan yhteydessä, 
mutta näytteenotto on tällöin keskittynyt kasvukaudelle, 
jolloin muiden samalla kertaa seurattavien kasvinsuojelu-
aineiden pitoisuudet ovat suurimmillaan. Tämä ei kuiten-
kaan ole optimaalista ympäristöseurantaa pääosin syysle-
vitteiselle glyfosaatille. Pian ruiskutuksen jälkeen vesis-
töön joutuvaa kuormitusta lukuun ottamatta glyfosaatin 
hajoamistuotetta AMPAa havaitaan vesiympäristöstä 
useammin kuin glyfosaattia.

Keräimet toteamassa pieniä pitoisuuksia

Passiivikeräimien avulla voidaan määrittää haitallisten 
aineiden pitoisuus vedessä tietyllä aikavälillä. Samalla 
kertavesinäytteissä alle määritysrajan jäävät pitoisuudet 
voidaan keräimien avulla konsentroida mitattavalle 
tasolle. Passiivikeräimistä saatava tutkittavan aineen 
massa/keräin -yksikkö (ng/keräin) voidaan muuntaa pitoi-
suudeksi vedessä (ng/L), kun tunnetaan yhdisteen kerään-
tymisnopeus. Tällöin keräimien avulla laskettuja pitoi-
suuksia voidaan verrata vesinäytteistä määritettyihin pitoi-
suuksiin. Kerääntymisnopeus on ominainen yhdisteelle ja 
keräintyypille ja se määritetään laboratoriokokeella.

Yhdisteen kerääntymisnopeus passiivikeräimeen määrite-
tään laboratoriossa allaskokeella, jossa lämpötila, virtaus-
nopeus ja tutkittavan yhdisteen pitoisuus pidetään vakiona. 
Passiivikeräimiä altistetaan tietty ajanjakso, minkä jälkeen 
määritetään keräimiin kerääntynyt tutkittavan yhdisteen 
pitoisuus. SYKEn Jyväskylän laboratoriossa määritettiin 
kerääntymisnopeus 67 kasvinsuojeluaineelle, mutta koska 
glyfosaatin tutkimiseen tarvittiin toisentyyppinen keräin, se 
kalibroitiin erillisessä kokeessa. Glyfosaatin kerääntymisno-
peus 0.037 L/vrk on matala verrattuna muiden tutkittujen 
kasvinsuojeluaineiden kerääntymisnopeuteen (Kuva 1). 

EU:ssa kasvinsuojeluaineet tulee hyväksyttää ennen 
niiden markkinoille pääsyä ja hyväksymispäätökset 
ovat voimassa vain määräajan. Glyfosaatin 
hyväksynnän ollessa umpeutumassa se sai 
väliaikaisen luvan vuosiksi 2016 – 2017. Samalla 
kuitenkin kiellettiin eräitä glyfosaattivalmisteissa 
käytettyjä lisäaineita, jotka oli todettu glyfosaattia 
vaarallisemmiksi vesieliöille. Marraskuun lopussa 
(27.11.2017) Euroopan komissio hyväksyi glyfosaatin 
käytön EU:ssa seuraavan viiden vuoden ajaksi.

Kuva 1. Kasvinsuojeluaineiden kerääntymisnopeu-
det Chemcatcher-passiivikeräimeen. Käytetty keräin-
faasi oli SDB-XC glyfosaatille ja SDB-RPS muille 
kasvinsuojeluaineille.
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Diklorvossi
Propatsiini

Atratsiini
Simatsiini

MCPB
Diklorproppi + -p

Klotianidiini
Terbutylatsiini
lmidaklopridi

BAM (2,6-diklooribentsamidi)
Mekoproppi + -p

Sybutryyni (lrgaroli)
Bentatsoni
Glyfosaatti

Prometryyni
MCPA

Terbutryyni
2,4-D

Kerääntymisnopeus (L/vrk)

0,0 1,0 2,0 3,0
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Tutkituista kasvinsuojeluaineista alhaisin keräänty-
misnopeus todettiin 2,4-dikloorifenoksietikkahapolla 
(0.024  L/vrk) ja korkein dikofolilla (2.5  L/vrk). Vain 
neljän tutkitun kasvinsuojeluaineen kerääntymisnopeus 
oli glyfosaattia hitaampi. Näin ollen glyfosaattikeräinten 
altistusajaksi luonnonvesissä suositellaan neljää viikkoa, 
kun taas muiden kasvinsuojeluaineiden kerääntymiseen 
riittää kahden viikon altistus.

Keräimet Savijoella
Kasvinsuojeluaineita tutkittiin Savijoelta vuosina 2016 ja 
2017 vesinäytteiden ja passiivikeräimien avulla kahdelta 
näytepaikalta: ala-asemalta ja vertailuasemalta (Kuva 2). 
Savijoella toteutetaan hanketta ”Saaristomeren vedenlaadun 
parantaminen peltojen kipsikäsittelyllä” (SAVE) ja kasvin-
suojeluseuranta oli mielekästä sijoittaa tutkimusalueelle, 
josta taustatietoja oli saatavilla. Vuoden 2016 viljelijähaas-
tattelujen perusteella glyfosaattia ruiskutettiin noin 40%:lle 
Savijoen valuma-alueen peltoalasta. Vertailuasemalta otet-

tiin kertavesinäytteitä sekä kokoomanäytteitä, joissa vesi-
näytettä kerättiin 2 mL tunnissa kahden viikon ajan.

Glyfosaattikeräimiä altistettiin näytepaikoilla kahden 
viikon ajanjaksoissa kesällä 2016 ja neljän viikon jaksoissa 
kesällä 2017. Toistaiseksi keräimistä vain osa on analy-
soitu menetelmän toimivuuden arvioimiseksi. Alustavat 
tulokset osoittavat, että kesän 2017 pidemmät keräysjaksot 
sopivat paremmin glyfosaattiseurantaan ja syksyllä 2017 
toteutettu glyfosaatin kerääntymisnopeuden määritys 
puolsi myös päätelmää. Tämä on erittäin lupaava tulos, 
sillä pitkät altistusajat lisäävät passiivikeräimien kustan-
nustehokkuutta ja kannustavat passiivikeräimien käyttöön 
glyfosaattikuormituksen arvioinnissa.

Tuloksista voidaan todeta, että passiivikeräimien avulla 
pystytään havaitsemaan tutkittavan yhdisteen pitoi-
suuksia pidemmältä ajanjaksolta (aikakeskiarvo), kun taas 
huomattavassa osassa kertavesinäytteitä pitoisuudet jäivät 
alle määritysrajan (12/51; Taulukko 1). Passiivikeräimillä 

Kuva 2. Savijoen näytepaikat (Kuva: Save-projekti).

Näytepaikka Havaittu/mitattu (n/n) Havaittu/mitattu (%)

2016 2017 2016 2017

Ala-asema, kertanäyte 3/14 3/15 21 20

Vertailuasema, kokoomanäyte 9/12 – 69 –

Vertailuasema, kertanäyte 3/7 3/15 22 20

Taulukko 1. Glyfosaatin havaitseminen (pitoisuus > 0.10 µg/L) vesinäytteissä Savijoella.
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voidaan määrittää aineen liukoisessa muodossa oleva 
pitoisuus, joka on vesieliöstön kannalta merkittävämpi 
kuin kokonaispitoisuus. Kertavesinäytteistä analysoitava 
glyfosaatti sisältää myös erodoituneihin maapartikkeleihin 
sitoutuneen glyfosaatin, joka ei käytännössä vaikuta eliös-
töön. Kesällä 2017 seurattiin glyfosaattin pitoisuuksia 
myös Uskelanjoessa, missä sitä havaittiin 3/6 näytteestä.

Tulokset
Vesinäytteet ja passiivikeräimet osoittivat, että 
glyfosaatin pitoisuudet Savijoella olivat pieniä (<1 µg/L). 
Passiivikeräimien avulla voidaan lisätä tulosten luotetta-
vuutta, sillä ne kertovat koko keräysjakson aikaisen keski-
määräisen eliöstöön vaikuttavan liukoisen pitoisuuden. 
Vesinäytteet puolestaan kuvaavat vain sitä hetkeä, jona 
ne on otettu ja näytteenoton ajoittuminen voi vaikuttaa 
tuloksiin merkittävästi, sillä suuret pitoisuuspiikit saattavat 
jäädä havaitsematta tai joskus puolestaan näytteenotto osua 
juuri pitoisuuspiikkin. Mikäli vesinäytteitä ei ole suoda-
tettu ennen analyysejä, sisältävät ne myös kiintoaineisiin 
sitoutuneen osuuden, joka glyfosaatin kohdalla saattaa 
edustaa merkittävästi suurempaa osaa kuin liukoinen. 
Keräimien avulla määritetty keskiarvoinen liukoinen 
pitoisuus voi hyvinkin olla kertanäytteellä havaittuja piik-
kipitoisuuksia huomattavasti pienempi (Kuva  3), sillä 
valtaosa (jopa 9/10) glyfosaatista voi olla partikkeleihin 
sitoutuneena ja näin ollen keräimien saavuttamattomissa. 
Maksimipitoisuuksien havaitsemiseen keräimet eivät sinäl-
lään sovellu, mutta glyfosaatin tapauksessa sillä ei liene 
merkitystä, koska se ei ole akuutisti kovin haitallinen 
vesieliöille. Smedbol ym. (2017) mukaan kroonisia vaiku-

tuksia (mm. levälajisto) voi kuitenkin esiintyä jo huomat-
tavasti pienemmillä pitoisuuksilla ja näiden selvittämiseen 
passiivikeräimet soveltuvat hyvin.

Passiivikeräimillä voidaan saada luotettavaa pitoisuus-
tietoa glyfosaatin esiintymisestä huomattavasti vesinäyt-
teitä harvemmalla näytteenotolla. Jos keräintä altistetaan 
kerrallaan esimerkiksi kuukauden ajan, saadaan puolen 
vuoden keskimääräinen pitoisuus kuudella altistusker-
ralla, kun taas perinteisiä kertavesinäytteitä tarvittaisiin 
vähintään parikymmentä. 

Kirjallisuus

Benbrook, C.M. (2016). Trends in glyphosate herbicide use in the United 
States and globally. Environmental Sciences Europe 28:3.

Smedbol, E., Gomes, M.P., Paquet, S., Labrecque, M., Lepage, L., Lucotte, 
M., Juneau P. (2017). Effects of low concentrations of glyphosate-based 
herbicide factor 540(®) on an agricultural stream freshwater phytoplankton 
community. Chemosphere 192:133-141.

Kiitokset

Tutkimuksen rahoitti Salaojituksen tukisäätiö ry. Muina rahoittajina toimivat 
maa- ja metsätalousministeriön ”Maa- ja metsätalouden kuormituksen ja 
sen vesistövaikutusten seuranta” (MaaMet) –hanke, jonka puitteissa järjes-
tettiin näytteenotto ja vesinäytteiden analyysit.

Kuva 3. Glyfosaattipitoisuudet Savijoella ala-aseman näytepaikalla (Kuva 1). Sinisellä merkityt pitoisuudet on mää-
ritetty vesinäytteistä ja punaisella passiivikeräimistä. Katkoviiva kuvaa glyfosaatin määritysrajaa. Alle määritysrajan 
olevat tulokset on merkitty kuvassa nollaksi.
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Vesilaitosyhdistyksen verkkopalveluiden uudistus etenee 
vaiheittain. Esimerkiksi varsinaisille jäsenille tarkoitetut jä-
sensivut (ekstranet) otetaan käyttöön kevään kuluessa. Ko-

tisivujen sisältö täydentyy hankkeen edetessä.
VVY:n uusi verkkopalvelu on totutettu responsiivisesti, jolloin 

sisällöt skaalautuvat automaattisesti käytettävän päätelaitteen 
mukaan. Kotisivut ovat entistä paremmin käytettävissä paitsi tie-
tokoneella myös erilaisilla mobiililaitteilla. Jatkossa etusivulta löy-
tyvä sosiaalisen median -seinä tuo esiin myös muissa viestintäka-
navissa tapahtuvaa keskustelua.

Sen lisäksi VVY:n uutiskirje uudistuu, sillä käyttöön otetaan 
ajanmukainen sovellus uutiskirjeen tuottamiseen ja jakeluun. 
Uutiskirje on tarkoitus lähettää uudesta sovelluksesta tuoreella 
ilmeellä tammikuusta alkaen.

VVY:n verkkopalvelu on keskeinen vesihuoltoalan asiantuntija-
tiedon välittämisen väline sekä tiedotuskanavana VVY:n jäsenistöl-
le ja muille yhteistyökumppaneille. VVY:n uutis- ja tiedotetarjonta 
avaavat näkymän toimialan ajankohtaisiin asioihin. 

www.vvy.fi

Uusi asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista

Itämeren meriympäristön tilasta on valmistunut uusi arvio. Lisäksi 
jokien, järvien ja pohjavesien hoitoa varten laadittuja suunnitel-
mia ryhdytään tarkistamaan. Jokaisella on mahdollisuus antaa 

palautetta Itämeren ja vesien hoidon edistämiseksi. Merenhoidos-
ta pyydetään mielipiteitä 16. helmikuuta ja vesienhoidosta 9. hei-
näkuuta saakka.

Suomen merenhoitosuunnitelma ja seitsemän vesienhoito-
suunnitelmaa päivitetään kuuden vuoden välein. Ympäristöminis-
teriö sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ovat käyn-
nistäneet laajan kuulemisen ja lausuntokierroksen suunnitelmien 
tarkistamiseksi vuosille 2022-2027. Tavoite on, että Itämeren sekä 
jokien, järvien, rannikkovesien ja pohjavesien tila on vähintään 
hyvä. Koko Suomen merialue on rehevöitynyt, ja ihmisten aiheut-
tamasta toiminnasta ravinnekuormitus heikentää vesien tilaa eni-
ten. Kolmannes sisävesistä on parantamisen tarpeessa.

”Kaikilla on oikeus puhtaisiin vesiin. Palautetta antamalla vai-
kutat siihen, miten oman alueesi vedet ja niiden tilaan vaikutta-
vat toimet otetaan huomioon suunnitelmien laadinnassa. Vesien 
ja meren hyvä tila vaatii työtä, aikaa ja rahaa, mutta yhdessä teke-
mällä onnistumme”, asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kim-
mo Tiilikainen sanoo.

Palautetta voivat antaa viranomaiset, kansalaiset, kansalaisjär-
jestöt, kunnat, toimijat ja muut tahot. Kaikki kuulemisen asiakirjat 
ja tausta-aineistot löytyvät:

•  www.ymparisto.fi/vaikutavesiin

•  Twitterissä #vaikutavesiin

Tarkoituksena on, että valtioneuvosto hyväksyy tarkistetut ve-
sienhoitosuunnitelmat ja merenhoitosuunnitelman vuoden 2021 
lopussa.

Ympäristöministeriö on antanut asetuksen rakennusten ve-
si- ja viemärilaitteistoista. Se noudattaa pääosin nykyisiä 
määräyksiä. Tavoitteena on turvata puhdas vesi ja laitteis-

ton turvallinen käyttö. Lisäksi halutaan estää vesivahingot ja vuo-
dot, jotka voivat aiheuttaa kosteus- ja homevaurioita ja terveys-
haittoja. Asetus tuli voimaan vuoden 2018 alussa.

Asetus koskee uuden rakennuksen sekä kiinteistöllä sijaitsevi-
en vesi- ja viemärilaitteistojen suunnittelua ja rakentamista. Lisäk-
si se koskee rakennuksen laajennusta ja kerrosalaan laskettavan 
tilan lisäämistä, korjaus- ja muutostyötä sekä käyttötarkoituksen 
muutosta.

Asetus korvaa rakentamismääräyskokoelman osan D1 (kiin-
teistöjen vesi- ja viemärilaitteistot, 2007). Asetuksen tasolle on 
nostettu eräitä osan D1 tärkeitä ohjeita. Uusi asetus sisältää pelk-

kiä määräyksiä, ja osa ohjeista siirretään opasaineistoihin.
Asetuksessa on täsmennyksiä, joilla varmennetaan laitteiston 

käyttövarmuutta ja -turvallisuutta.
Erityisalan työnjohtajan tulee varmistaa vesi- ja viemärilait-

teiston käyttöönottoon liittyvät mittaukset ja tarkastukset. Ra-
kennusvaiheen vastuuhenkilö vastaa siitä, että näiden toimien 
tekeminen ja suunnitelmanmukaisuus merkitään rakennustyön 
tarkastusasiakirjaan.

Rakennustuotteita, kuten putkia, venttiileitä ja vesikalusteita, 
koskevat vaatimukset tullaan esittämään tuoteryhmäkohtaisissa 
asetuksissa. Näiden asetusten vaatimusten mukaisesti uusitaan 
myös tyyppihyväksyntäasetukset. Asetukset on tarkoitus antaa 
vuoden 2018 aikana.

Vesilaitosyhdistyksen verkkopalvelut uudistuvat

Vaikuta Itämeren ja vesien hoitoon
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How can we reduce floods, droughts and water pollution? 
By using the solutions we already find in nature. 

Dive in at worldwaterday.org 

The answer IS 
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TUOMO HÄYRYNENTEKSTI: 

Kinkkutemppu on Kemianteollisuuden yhteis-
projekti, joka tuo kiertotaloutta lähemmäksi 
kuluttajien arkea konkreettisen esimerkin 
avulla. Kuluttajia pyydettiin palauttamaan 

kinkunpaistosta yli jääneet rasvat kierrätyspisteille ja siitä 
valmistettiin uusiutuvaa polttoainetta Nesteen Porvoon 
jalostamolla. Kampanjan tavoitteena oli saada mukaan 
satatuhatta suomalaista kotitaloutta ja tavoitteen täytty-
essä lahjoitetaan 20 000 euroa vähävaraisia perheitä tuke-
valle Hope ry:lle.

Kinkkutempulle perustettiin omat verkko- ja Facebook-
sivut, joiden kautta kuluttajille jaettiin tietoa, ja ihmiset 
voivat myös jakaa keskenään tietoa kampanjasta ja siihen 
osallistumisesta.

Kemianteollisuuden lisäksi Kinkkutempussa ovat mukana 
Neste, Lassila & Tikanoja, Honkajoki, K-ryhmä, Suomen 
Pakkauskierrätys RINKI, Atria, HKScan, Snellman, 
Kemianteollisuus, Maa- ja kotitalousnaiset, Suomen 
Kiertovoima KIVO ja kuntien jätelaitokset, Suomen 
Kuntaliitto, Vesilaitosyhdistys ja Ympäristöteollisuus- ja 
palvelut YTP.

Kiertotalous voi olla helppoakin
Edellisvuoden Kinkkutemppuun osallistui 40 000 suoma-
laista kotitaloutta, jotka lahjoittivat keräykseen yhteensä 

12  000 litraa paistinrasvaa. Siitä jalostettiin Neste MY 
uusiutuvaa dieseliä, jolla olisi voinut ajaa neljä kertaa 
maapallon ympäri.

Vuoden 2016 yhteensä 44 keräyspisteen määrä kasvoi 
tälle vuodelle noin 150:een, kun muun muassa jokai-
seen Suomen K-Citymarketin yhteyteen sijoitettiin oma 
keräyspiste. Näiden lisäksi paistinrasvoja voi toimittaa 
kymmeniin muihin K-ruokakauppoihin ja 27 kuntien 
jäteyhtiöiden keräyspisteeseen.

”Viime vuoden Kinkkutemppu ylitti kaikki odotuk-
semme. Suosio osoitti, että helpoille kiertotalousratkai-
suille on kysyntää. Tänä vuonna tavoitteena on toteuttaa 
todellinen joulun ihme ja kierrättää sadan tuhannen 
kotitalouden paistinrasvat. Kinkkutemppu osoittaa, että 
kiertotalous voi olla hauskaa, helppoa ja tehdä samalla 
hyvää”, kertoo Kemianteollisuus ry:n valmiuspäällikkö 
Petri Ahola-Luttila.

Suomalaiset syövät joka joulu noin 7  miljoonaa kiloa 
kinkkua, jonka paistamisen yhteydessä kotitalouksiin 
syntyy rasvajätettä. Putkiston tukkeutumisen välttä-
miseksi paistinrasvoja ei saa kaataa viemäriin, vaan ne 
kannattaa toimittaa hyödynnettäväksi asianmukaisella 
tavalla.

Lisätietoa: www.kinkkutemppu.fi

Kinkkutemppu-kampanja keräsi myös tänä jouluna kotitalouksien paistinrasvoja käytettäväksi uusiutu-
van dieselin valmistamiseen. Kinkkutemppu tukee paitsi kiertotalouden edistämistä, myös vesihuolto-
alan ponnisteluja paistinrasvoista johtuvien viemäritukosten estämiseksi.

Kinkkutemppu laajeni valtakunnalliseksi
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LIIKEHAKEMISTO

Huber (80 x 50)

Slatek (80 x 45)
Kaiko (80 x 50)

Rictor (80 x 30)

  AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT

WASTE WATER Solutions

Hydropress Huber AB
Puh 0207 120 620

info@huber.fi
www.huber.fi

Ympäristötekniikkaa - Maailmanlaajuisesti

RICTOR® PYÖRREFLOTAATIO
• Maailman tehokkain veden- ja  

jäteveden puhdistusmenetelmä
• Flotaatiolaitossuunnittelua  

ja toimituksia yli 50 vuotta

SIBELIUKSENKATU 9 B PUH. 09-440 164
00250 HELSINKI www.rictor.fi

Rictor_2017.indd   1 12.1.2017   20:21:24

www.kaiko.fi 

•  Vuodonetsintälaitteet 
•  Vesimittarit 
•  Annostelupumput 
•  Venttiilit 
•  Vedenkäsittelylaitteet 

 
Kaiko Oy 
Henry Fordin katu 5 C 
00150 Helsinki 

 

 

 
Puhelin (09) 684 1010 
Faksi (09) 6841 0120 
S-posti: kaiko@kaiko.fi 

  VEDENKÄSITTELYLAITTEET JA -LAITOKSET

  JÄTEVESIEN- JA LIETTEENKÄSITTELY

Olisiko tässä paikka sinun 
ilmoituksellesi?

Pyydä tarjous ilmoituksesta 
ja suunnittelusta:

ilmoitus.vesitalous@mvtt.fi 
Tuomo Häyrynen 050 585 7996
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LIIKEHAKEMISTO

KSB (80 x 80)

Fennowater (80 x 60)

Pa-Ve (80x100)

Sweco (80 x 40)

Pöyry (80 x 70)

Ramboll (80x60)

Kokonaisratkaisut vesihuoltoon
Puhdas- ja jätevesipumput, uppopumput, 
pumppaamot, upposekoittimet, venttiilit ja 
käynnissäpito

KSB Finland Oy
Savirunninkatu 4, 04260 Kerava
Puh. 010 288 411, www.ksb.fi

www.poyry.fi/vesi
vaihde 010 1133
www.poyry.fi/vesi
vaihde 010 1133

Puhtaan veden Puhtaan veden Puhtaan veden 
ratkaisummeratkaisummeratkaisumme
•	•	•	pohjavesi ja vedenhankintapohjavesi ja vedenhankintapohjavesi ja vedenhankinta
•	•	•	 jätevedenpuhdistusjätevedenpuhdistusjätevedenpuhdistus
•	•	•	 vesihuoltoverkostotvesihuoltoverkostotvesihuoltoverkostot
•	•	•	hulevedethulevedethulevedet
•	•	•	 vesihuoltostrategiatvesihuoltostrategiatvesihuoltostrategiat

VESIHUOLTO INFRA GEO
SUUNNITTELU TUTKIMUKSET
KONSULTOINTI LUVAT
MALLINNUS HULEVESI

                         

 Ruuvipuristin FW 400/1250/0.5, Q = 150 kgDS/h 

Lastausväylä 9, 60100 Seinäjoki 
Karjalankatu 2 A 17, 00520 Helsinki 
Puh. 06 – 420 9500, Fax. 06 – 420 9555 

www.fennowater.fi 

TUOTTEITAMME:

Välppäysyksiköt 

Hiekanerotus- ja 
kuivausyksiköt 
Lietekaapimet 
Sekoittimet 
Lietteentiivistys- ja 
kuivausyksiköt 
Kemikaalinannos-
telulaitteet 
Flotaatioyksiköt 
Lamelliselkeyttimet 
Biologiset
puhdistamot

Ruuvipuristin FW250/750/0.5, Q= 60kgTS/h 
hydraulinen kapasiteetti 4m³/h

  VESIHUOLLON KONEET JA LAITTEET  SUUNNITTELU JA TUTKIMUS
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LIIKEHAKEMISTO

Zwerver 80x50

Algol (170 x 60)

Kemira (80x80)

Laskentakyvetit
Planktonille ja humukselle.
Huokea kotimainen vaihtoehto.

Plankton

Zwerver
Arkadiantie 2
25700, Kemiö
www.zwerver.fi
info@zwerver.fi
040-7079385

  PLANKTONMÄÄRIT YKSET

  VESIKEMIKAALIT

Tarjoamme asiakkaillemme sovelluksia 
aina kemiallisesta saostamisesta 
biologisen käsittelyn tukemiseen, hajun- 
ja korroosiontorjuntaan, desinfiointiin ja 
lietteenkäsittelyyn Ratkaisemme ongelmat 
yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. 
Lue lisää: www.kemira.com/fi

Sovelluksia juoma- ja 
jätevedenkäsittelyyn

Olisiko tässä paikka sinun 
ilmoituksellesi?

Pyydä tarjous ilmoituksesta 
ja suunnittelusta:

ilmoitus.vesitalous@mvtt.fi 
Tuomo Häyrynen 050 585 7996
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Sami Sillsten: Taking control of hygiene risks 
in work on networks with the WSP tool

The treatment plant’s hygiene risks have been charted, 
instructions have been drawn up and deployed, but 

serious cases of water supply pipe contamination have not 
been eliminated but have actually increased! A regrettably 
common problem for many water treatment plants?

Hanna Riihinen, Päivi Nyyssönen and 
Henna Luukkonen: Plot water supply pipes 
and drains await renovation underground 

The ‘baby boom’ generation in water supply networks 
means pipes installed during the period 1960–80, 

which are coming to the end of their service lives. In order 
for tap water to remain fresh and high-quality, in addition 
to public water pipes, plot water pipes supplying prop-
erties will also have to be renovated. Sewers will not be 
cleared of leakage water before storm water is separated 
from wastewater in buildings and leaking plot sewers are 
renovated. Properties have to be encouraged to take part 
in renovation work.

Tuija Kaunisto: Piping materials in properties 
and water quality

The materials and products used in buildings’ water 
systems should be safe, sustainable, and they must 

not release into water any substances harmful to health 
or causing unpleasant flavours or odours. Unfortunately, 
low-quality products or those which are unsuited to 
conditions in Finland are also installed in water systems, 
and these may result in deterioration in the water quality 
or cause leaks.

Jaana Kusnetsov, Olli Lyytikäinen, Sari 
Jaakola, Pia Räsänen, Piia Airaksinen, Eeva 
Ruotsalainen and Silja Mentula: Legionella 
bacteria in water systems - a danger that is 
not always recognised

Legionella bacteria are common also in Finnish water 
systems. One can be exposed to Legionella at home, 

at work, at a hospital and in the course of hobbies. Hot 
water should be kept hot and cold water cold to prevent 
the growth of Legionella. With a cooling tower or spa 
pool, it is useful to check the occurrence of Legionella 
bacteria regularly in order to maintain a sufficiently 
efficient prevention method. Safe Legionella concentra-
tions are commonly achievable in every water system. 
One exception remains, at wastewater treatment plants, 
Legionnaires’ disease can only be prevented by using respi-
ratory masks.

Maija Taka, Matti Kummu, Marko Keskinen 
and Olli Varis: The joint development of 
doctorates and water sector research

The Finnish Soil and Water Technology Association 
has awarded Aalto University the biggest grant in its 

history to support Finnish research and doctorate-level 
education in the water sector. The project fosters new-gen-
eration operating methods for doctorate counselling and 
for effective research teamwork; at the same time, it 
promotes the societal influence of research.

Jari Silander, Terhi Ryttäri, Juha Riihimäki, 
Irina Bergström, Pekka Vanhala, Jari 
Teeriaho, Juhani Kettunen, Antti Kanninen, 
Hannu Luotonen, Markus Melander and 
Petri Hienonen: Machine vision service in 
producing environmental data in the water, 
land and transport sectors

Machine vision yields efficiency in difficult terrain 
and broad-based charting. There are opportunities 

in repelling alien species, assessing endangered species and 
habitats, and in conservation.

Heidi Ahkola and Katri Siimes: Passive 
sampling method for monitoring glyphosate 
in freshwaters

In this study passive sampling method for determining 
glyphosate concentrations in surface water was devel-

oped. The sampling rate of the chemical was determined 
which enabled the conversion of ng/sampler content to 
ng/L concentration. Passive sampling is cost-effective 
method for studying glyphosate in surface water since the 
monitoring can be performed with fewer samples than 
needed with conventional grab sampling.

Other articles

Veli-Pekka Vuorilehto: Risk management 
should be part of everyday work at water 
treatment plants (Editorial)

Meri Sipilä, Päivi Peltonen and Riina 
Liikanen: Metals dissolve into household 
water from the building’s water pipes and 
fittings

Lauri Ikkala, Hannu Marttila and Olli 
Utriainen: Land subsidence in flooded fields

Vesa Valtonen: Smoothly functioning water 
supply is part of overall security
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Turvallisuuskomitea on varautumisen pysyvä 
yhteistoimintaelin, joka palvelee valtioneu-
vostoa ja kaikkia ministeriöitä. Komitea toimii 
puolustusministeriön yhteydessä. Sen jäsenet 

edustavat ministeriöiden virkamiesjohtoa, tasavallan 
presidentin kansliaa, poliisia, puolustusvoimia, rajavartio-
laitosta, Tullia ja Huoltovarmuuskeskusta. Lisäksi Turval-
lisuuskomiteassa on asiantuntijoita eri aloilta, myös järjes-
töillä on asiantuntijaedustaja. Komitean tukena toimii 
pää- ja sivutoimisista virkamiehistä koostuva sihteeristö.

Turvallisuuskomitea edustaa suomalaista kokonaisturval-
lisuuden toimintamallia. Sillä tarkoitetaan viranomaisten, 
järjestöjen, elinkeinoelämän ja kansalaisten yhteistoi-
mintaa yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen suojaami-
seksi. Elintärkeät toiminnot on määritelty Yhteiskunnan 
turvallisuusstrategiassa, jonka valtioneuvosto vastikään 
uusittuna hyväksyi. 

Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa on yhtenä osana 
huomioitu myös toimiva vesihuolto ja siihen liittyvät 
varautumisen vaatimukset. Turvallisuuskomitea julkisti 
lokakuussa kuitenkin myös erillisen lausunnon vesi-
huollon varautumisen edistämiseksi. Lausunnon lähtö-
kohtana oli, että toimiva vesihuolto on yhteiskunnan 
toiminnan kannalta keskeinen tekijä. Vaikka Suomessa 
vesihuoltopalvelujen saatavuus on hyvä ja talousvesi 
korkealaatuista, vesihuollon rakenteet ovat kuitenkin 
haavoittuvia.

Turvallisuuskomitea katsoi lausunnossaan, että vesihuollon 
toimintavarmuus ja turvallisuus voivat huonontua ja riskit 
kasvaa, jos vesihuoltoverkoston kunnon ylläpitoon ei kiin-
nitetä ajoissa riittävästi huomiota. Kohtuullinen ja tasainen 
panostus tänään voi Turvallisuuskomitean mukaan 
säästää merkittäviltä uhrauksilta huomenna. On tärkeää 
ymmärtää, ettei toimiva vesihuolto ole itsestäänselvyys.

Turvallisuuskomitea ei lausunnollaan halunnut ryhtyä 
mestaroimaan asiassa. Komitealla oli tieto siitä, että 
useat viranomais- ja järjestötahot ovat vuosien ajan kiin-
nittäneet vesihuollon varautumiseen ja korjausvelkaan 

huomiota. Näiden tahojen asiantuntemukseen komitea 
myös turvautui lausuntoa valmistellessaan.

Miksi Turvallisuuskomitea halusi sitten lausua asiasta, joka 
monilla tahoilla on jo pitkään ollut tiedossa? Siksi, että 
se halusi lausunnollaan tukea niitä tahoja, jotka tekevät 
tärkeää ja joskus näkymätöntäkin työtä vesihuollon toimi-
vuuden ja varautumisen edistämiseksi. Samalla komitea 
halusi painottaa vesihuollon varautumisen tärkeyttä. Jos 
vesihuolto ei toimi, se ei merkitse pelkästään yhden infra-
struktuurin osan toimimattomuutta. Se merkitsee samalla 
myös sitä, että monet yhteiskunnan elintärkeistä toimin-
noista ovat uhattuina.

Turvallisuuskomitea luetteli lausunnossaan niitä tekijöitä, 
joita vesihuoltopalvelujen toimivuus edellyttää: kunta-
päättäjien pitkäjänteistä sitoutumista, alueellisten toimi-
joiden yhteistyötä, omaisuuden hallinnan ja kehittämisen 
pitkän aikavälin suunnittelua sekä rohkeutta ja innovatii-
visuutta palveluntarjoajilta. Kaikki nämä on jo aiemmin 
tunnettu hyvinä ja toimivina keinoina myös vesihuollon 
varautumisen edistämisessä.

Pidämme monia asioita itsestäänselvyyksinä. Sähköä saa, 
kun panee töpselin seinään. Puhdasta vettä taas tulee 
hanasta vääntämällä. Emme välttämättä ajattele, kuinka 
monien tärkeää ennakoivaa ja korjaavaa työtä tarvitaan, 
jotta me kaikki saamme perustarpeemme tyydytettyä. 
Vesihuollossakin kuitenkin kaikkien panos on tarpeen. 
Voimme aloittaa vaikka itsestämme ja huolehtia siitä, että 
omassa taloudessamme on aina saatavilla ns. kotivaran 
verran puhdasta vettä. 

VESA VALTONEN
Pääsihteeri, Turvallisuuskomitea 
e-mail: vesa.valtonen@turvallisuuskomitea.fi

Toimiva vesihuolto on osa 
kokonaisturvallisuutta
Suomessa toimii viranomaisia, joista osa on suurelle yleisölle suhteellisen tuntemattomia. Yksi tällaisista 
viranomaisista lienee Turvallisuuskomitea. 
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uponor

Uponor huolehtii myös putkilinjoista, jotka ovat elinkaarensa lopussa.  
Oma ammattitaitoinen henkilöstömme toteuttaa saneeraukset itse 
valmistamillamme laadukkailla tuotteilla: 

•  VipLiner-moduulisujutus – viemäreiden  
saneeraukseen kaivon kautta

•  Weholite – nopea, joustava ja kestävä ratkaisu betoni- ja peltirumpujen 
saneeraukseen, paineettomille viemäreille ja teollisuuskäyttöön

•  Profuse RC, suojakuorellinen paineputki vesi- ja viemärijohtojen 
pitkäsujutukseen

Lisäämme vanhan putkistosi  
käyttöaikaa kymmenillä vuosilla

www.uponor.fi
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